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L’EDITORIAL

Un festival de primera
E l Zoom Festival, que tindrà lloc la setmana 

que ve a Igualada, arriba a la 17a edició. Ho 
fa amb una oferta plena de novetats, que 
representen un clar pas endavant d’aques-

ta iniciativa, començada ja fa quasi dues dècades de 
manera molt amateur, però que de seguida va agafar 
empenta per la seva innegable qualitat. El que era 
una trobada referent per 
a la ficció televisiva, ha 
passat ja al terreny dels 
continguts audiovisuals, 
un espai més ampli i de 
llarg recorregut. Aquest 
any, es comptarà amb 
vuit produccions en la 
secció oficial de ficció. 
Hi haurà una forta pre-
sència de produccions 
del país, però també pro-
vinents de països com 
Alemanya i Itàlia. Però també hi caben ara altres 
gèneres com l’entreteniment, els informatius, els 
programes culturals i divulgatius i els esportius. 
D’aquesta manera, es converteix en una plataforma 
amb un model únic en el panorama de festivals, ja 
que permet que hi participin tots els continguts au-

diovisuals independentment del format, canal de 
distribució i audiències. Un festival de primera di-
visió.
Es tracta d’una oportunitat d’or per a consolidar 
Igualada en la ciutat mitjana del país amb més 
ofertes de renom en el seu calendari d’activitats. El 
Zoom pot convertir-se perfectament, si la fórmu-

la funciona, en una 
“competència” a d’al-
tres festivals de cine-
ma i televisió que es 
realitzen a Espanya i el 
sud d’Europa. Ganes 
als seus impulsors, no 
en manquen. Tampoc  
l’oferta de continguts 
que, en aquesta edi-
ció, es presumeix molt 
interessant i amena 
per a tots els públics. 

Ara només cal omplir l’Ateneu. Una opció magnífi-
ca per deixar-se seduir per les millors produccions 
que la televisió i les productores catalanes i foranes 
fan en l’actualitat, sense res a envejar a d’altres de 
tot el món que tenen molts més recursos tecnolò-
gics i econòmics. Aprofitem-ho! 

És una opció magnífica per 
deixar-se seduir per les millors 

produccions que la televisió i les 
productores catalanes i foranes 

fan en l’actualitat.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Manuel García Castelló, titular de 
jutjat central d’instrucció número 6 
de l’Audiència Nacional, ha imputat 
Francisco González, expresident 
del BBVA, Juan Asúa, assessor de 
capçalera de l’actual president de 
l’entitat financera, Carlos Torres, 
Eduardo Arbizu i al mateix BBVA 
“per presumptes delictes de suborn i 
revelació de secrets” en el marc de la 
peça separada número 9 de la causa 
que investiga les activitats presump-
tament il·lícites de l’excomissari José 
Manuel Villarejo, que “hauria estat 
espiant per l’entitat bancària durant 
més d’una dècada a canvi d’una 
quantitat que ronda els 10 milions 
d’euros”.

ITW, International Trial Wacht, pla-

taforma internacional que vetlla per 
la correcta aplicació de la justícia en 
els tribunals, va fer un informe on 
deia que “la sentència del TS con-
tra els líders independentistes va 
vulnerar de forma massiva els drets 
humans”

Benet Salellas, advocat de Jordi 
Cuixart, va dir que “en el judici del 
TS hi ha vulneració de la presump-
ció d’innocència des de l’òptica que 
el tribunal ja tenia una opinió so-
bre els fets i per això en demano la 
nul·litat” i afegeix “el fet que s’abordi 
políticament si Catalunya és subjec-
te polític i té dret a l’autodetermina-
ció desvia el que era teòricament 
l’objecte del judici i resol sobre una 
qüestió que no hauria de resoldre 
un tribunal de justícia penal.”

Amnistia Internacional  denúncia 
que “els drets de Jordi Sànchez i 
Jordi Cuixart a la llibertat d’expres-
sió i de reunió pacífica estan ame-
naçats” i en demana “l’alliberament 
immediat”. Diu que “la sentència es 
basa en una definició vaga del de-
licte de sedició del Codi Penal es-
panyol i en una interpretació massa 
general i perillosa.”

Silvia Taurinyà, productora artísti-
ca, presidenta de la delegació a Per-
pinyà del Consell per la República, 
ha dit que “hem d’actuar en la Cata-
lunya Nord com s’ha vingut fent i per 
això ens cal una estructura”

Felip VI, rei, en el seu viatge a Cuba 
va dir “Com serà el futur ho ha de 
decidir el poble cubà. Els canvis no 
poden ser imposats, però perquè tin-
guin èxit i portin consens i benestar 
han de representar la voluntat ciuta-
dana.”

Susana Cuadrado, periodista, va 
reflexionar dient “una ensopegada i 
passes de la classe mitjana a la indi-
gència en tres dies; hi ha un descon-
tentament i el populisme sedueix”

Marta Rosique, diputada d’ERC al 
Congrés, va dir “si ets independen-
tista t’acusen de terrorista, si atro-
pelles manifestants fas conducció 
temerària.”

Pere Aragonès, vicepresident de la 
Generalitat, diu que “l’acord de Pe-
dralbes és un bon esquema per a una 
solució que trigarà a arribar.”

L’enderroc de 
l’antic hospital
El meu vincle sentimental amb l’ “antic 
hospital” ve de lluny. De fet des de la meva 
infantesa. L’hospital ha sigut part de la 
vida de la meva família des de sempre di-
ria jo. El pare hi va dedicar moltes, moltes, 
moltes hores. I no recordo haver-lo sentit 
mai exclamar-se’n. Al contrari, estimava 
l’Hospital, la seva gent, la seva professió, la 
docència. Hi havia fet de professor de l’es-
cola d’infermeria, hi havia fet guàrdies, hi 
va treballar de pediatre i m’hi va portar a 
mi durant els meus anys de formació com 
a metge. Així, mentre estudiava la carrera, 
vaig començar a conèixer i estimar l’Hos-
pital.
Un cop acabat el MIR, el meu primer con-
tracte laboral com a metge, me’l va fer el 
Ferran Garcia Diez, traumatòleg i en aquell 
moment cap d’Urgències i que posterior-
ment va ser l’autor del llibre Història de 
l’Hospital d’Igualada. Pobresa, salut i sa-
nitat s. XIII-XXI que recull la història de 
l’hospital. Vaig començar a treballar-hi 
com a metge d’urgències i vaig viure’l 
d’una altra forma, més des de dins. En 
guardo molt bons records, també alguns 
moments de tensió, perquè no dir-ho, pro-
pis d’un servei d’urgències. Vaig aprendre, 
vaig créixer professionalment i sempre es-
taré agraïda al Ferran per l’oportunitat. En 
aquells dies vaig conèixer molts professi-
onals, alguns dels quals encara en actiu i 
entre aquests al Fermí Capdevila, al qual 
sempre he admirat com a professional i 
amb qui ara compartim projecte de ciutat.
I com qui no vol, el  “nou hospital d’Igua-
lada”, ja plenament consolidat, ha celebrat 
el 10è aniversari el 2017. 
Quan Igualada va recuperar els estudis 
d’infermeria, aquest cop com universi-
tat, em va fer molta il·lusió. Vaig pensar 
de seguida en el pare i de com n’estaria de 
satisfet. Era com que es feia justícia, que 
recuperàvem el que no hauríem d’haver 
perdut. I el passat mes de juny ja es va gra-
duar la 1a promoció d’infermeres univer-
sitàries. Estudis que es beneficien del fet 
que en l’antic hospital, el març del 2015, 
s’hi va ubicar el Centre d’Innovació per a 
la Simulació en Salut, conegut com el 4D 
Health que ofereix formació, serveis per a 
les empreses i aposta per la innovació tec-
nològica, demostrant visió de futur i sent 
una gran oportunitat per Igualada.
I ara, fem un pas més, que comença amb 
l’enderroc de part de l’edifici de l’antic 
hospital i que de fet, és el que ha motivat 
aquestes reflexions que he volgut compar-
tir. Enderrocar per construir, per renéixer 
en el marc del projecte de campus univer-
sitari en una clara aposta per el coneixe-
ment com una de les prioritats de la ciutat, 
i com a metgessa, estic especialment satis-
feta que aquesta aposta es faci també rela-
cionada amb l’entorn salut.

CARME RIERA
Regidora de Junts x Igualada
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D’uns anys ençà, les violències 
masclistes, i especialment les vi-
olències sexuals, s’han situat al 
centre de les notícies, les xarxes 

socials i, fins i tot, de les festes majors dels 
nostres pobles i ciutats. Aquestes violències 
contra les dones, tradicionalment invisibilit-
zades, han sigut exposades públicament per 
les seves supervivents per denunciar un sis-
tema patriarcal que ens oprimeix, ens silen-
cia i ens mata. S’ha posat en evidència que el 
problema no són els espais públics, els locals 
d’oci o les festes populars, perquè aquestes 
violències masclistes també les patim als 
nostres llocs de feina i a casa.
Les violències contra les dones persisteixen 
any rere any, en una societat patriarcal que 
es resisteix a perdre un statu quo que situa 
les dones en una posició de desigualtat. Tot 
i això, les dones hem trencat el silenci i no 
farem ni un pas enrere. Diuen que una soci-
etat té els nivells de violència que pot tolerar 
i nosaltres hem dit prou. Ens hem alçat amb 
el crit de sororitat “jo sí que et crec, germa-
na” perquè no hi ha cap altra resposta pos-
sible front aquest greu atac contra els Drets 
Humans.
Una agressió sexual a una dona no és un fet 
puntual, sinó una expressió més de l’estruc-
tura patriarcal, una agressió contra totes no-
saltres, contra totes les dones.
Aquesta violència funciona de forma alliço-
nadora, ens socialitza en la por i ens llença 
un missatge ben clar, sobretot dirigit a les 
dones més joves: volen controlar i sotmetre 
la vida de les dones.

Les dones hem posat nom 
a unes violències sexuals 
fins ara naturalitzades i 
minimitzades, hem per-
dut la por a assenyalar i 
denunciar els agressors i 
volem situar al seu lloc la 
vergonya que suposa patir 
una agressió sexual, per-
què ja no ens volem cul-
pabilitzar més. Per això, 
hem treballat des de molts 
espais diferents: des dels 
moviments feministes, les 
associacions, les comissi-
ons de festes dels barris, les administracions 
públiques, i això també s’ha traslladat als 
carrers. Hem fet palès que una societat on 
les dones són agredides sexualment no ga-
ranteix els seus drets de ciutadania.
Encara avui es fa imprescindible seguir tre-
ballant conjuntament i coordinadament 
amb la implicació de totes les administraci-
ons i agents socials per l’erradicació de totes 
les violències masclistes i la reparació de to-
tes les supervivents.
També cal reconèixer la lluita constant i in-
cansable dels moviments feministes, que no 
han deixat de crear les contranarratives so-
bre la violència sexual que ens han permès 
posicionar-nos en un altre lloc davant d’unes 
agressions que ens volen infondre la por.
Aquí, les dones joves han estat la punta de 
llança d’aquesta transformació. Elles són les 
protagonistes d’aquest punt d’inflexió, es-
devenint la generació d’un canvi tan urgent 

com imprescindible.
Els moviments feministes han sortit al car-
rer dia rere dia i han cregut sempre en les 
supervivents. Han fet saber que el consen-
timent és un element central a l’hora d’en-
tendre la sexualitat, que el consentiment és 
reversible i que cal renovar-lo, que només un 
sí és sí i que tot això és innegociable. També 
han denunciat una justícia patriarcal que re-
produeix el sexisme en les seves sentències i 
deixa impunes als agressors.
Per últim, no volem acabar aquest manifest 
sense reconèixer la força, el coratge i la va-
lentia de les dones, de les supervivents i de 
les que han estat assassinades, de les que han 
trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia 
per fer-ho. Germanes, no esteu soles!
El moviment feminista és imparable i la nos-
tra sororitat és la nostra força.
Cridem juntes: si en toquen a una, ens to-
quen a totes!.  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Més de 40 anys 
al servei de la construcció

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

La
 tr

ib
un

a Manifest del Dia internacional per a 
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Notes la possible arribada d’una nova 
crisi econòmica?

 Sí 63,9%  No 36,1%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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JOAN PINYOL. “AVI, ET TRAURÉ D’AQUÍ”

Després de molts anys de lluita, Patrimonio Nacional autoritza l’ex-
humació del Valle de los Caídos del capelladí Joan Colom, avi de 
Joan Pinyol.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

INTERESSANT TREBALL 
DE RECERCA SOBRE 
JOAN TOMÀS
Josep Elias Farré

El batxiller Gil Esteve Domènech ha 
presentat a l’Institut Pere Vives Vich, de 
la mà de la seva tutora, Henar Morera, 
un interessant treball de recerca, que ha 
titulat: Joan Tomàs Rosich, un periodis-
ta igualadí oblidat”.
És un treball interessant, tota vegada 
que aporta documentació inèdita, amb 

la qual pot pautar aspectes de la biogra-
fia d’aquest destacat periodista igualadí, 
ben poc conegut.
Són un grapat de documents, proce-
dents de l’arxiu personal del propi pe-
riodista -més de dos-cents- als quals el 
jove estudiant ha tingut accés. Un gra-
pat de papers, fotografies i documents 
personals de Joan Tomàs que ha orde-
nat i ha catalogat, per establir-ne un or-
dre cronològic.
El Gil ha tingut la sort de poder dis-
posar d’aquest material, que ningú no 
coneixia. Era guardat en una capsa, des 

del 1968, o sia, des que morí Joan To-
màs.
Mercès a aquest tresor el jove igualadí 
ha pogut refer la biografia del valuós 
crític d’espectacles, cosa que servirà per 
a reivindicar la vàlua del personatge, 
que ha estat molt oblidada i poc consi-
derada. El treball servirà per donar un 
nou nivell a la valoració d’aquesta figura 
del periodisme català que morí exiliat a 
Mèxic, on es refugià acabada la guerra 
civil.
Segurament  que la seva condició d’exi-
liat propicià la desconsideració de les 

autoritats franquistes locals. És hora, 
doncs, de donar-li un tracte preferent, 
com es mereix.
Suggerim a l’Ajuntament la possibilitat 
de donar el seu nom a un possible Pre-
mi Ciutat d’Igualada de Periodisme.
Cal agrair a Gil Esteve la seva tasca de 
recuperació de memòria històrica, que 
servirà per tenir un retrat més fidedig-
ne de Joan Tomàs.
Felicitem al Gil per el treball que, 
guiat per l’Henar, ha dut a terme. 
S’ho mereix!

4  |  CARTES DEL LECTOR Divendres, 22 de novembre de 2019

SOFIA GALLEGO
Psicòloga i pedagoga/ Àmbit Maria Corral

Desenvolupament professional de les dones joves

Sovint socialment es fa present la problemàtica 
plantejada a les dones joves en referència al 
seu Desenvolupament Professional (DP).
Deixant de banda definicions tècniques, po-

dem considerar el DP com la consecució, dins de la 
professió o ocupació, del creixement, promoció i l’au-
torealització de la persona. Tothom té la seva trajectò-
ria de DP, no és una qüestió reservada a les persones 
d’un determinat estatus professional o econòmic. En 
qualsevol feina es pot aspirar a prendre més respon-
sabilitats i a realitzar la seva feina cada vegada millor 
i a trobar en ella la satisfacció personal i professional, 
quedant així palesa la generalitat de la situació. No 
obstant això, hi ha col·lectius que ho tenen més difícil 
que no pas altres. Les dones joves –entenent per tals 
aquelles que es troben dins la franja d’edat dels setze 
fins als quaranta anys– són un grup bastant perjudicat 
principalment a causa de què en aquest temps s’ajun-
ten dues circumstàncies importants en la seva vida 
que ara explicarem.
La primera està relacionada directament amb el lloc 
de feina. A l’inici de la vida activa s’exigeix a tothom 
un esforç per trobar l’emplaçament adequat i aprendre 
a donar la resposta esperada a les diferents demandes 

socials i professionals. No obstant això, la competi-
tivitat del mercat de treball fa que aquesta exigència 
s’allargui en el temps. En el cas de les dones –i aques-
ta és la segona circumstància citada anteriorment–, 
aquest és el moment que la biologia marca per ser 
mare. Poder conciliar les dues circumstàncies és el 
conflicte a resoldre.
Hi ha un seguit de situacions que perjudiquen molt la 
conciliació entre la vida familiar i la professional. En 
primer lloc, el nostre imaginari col·lectiu procedeix 
d’un model social androcèntric tot i que, afortunada-
ment fruit de les lluites dutes a terme els últims anys, 
aquesta és una qüestió en vies de solució. Cada vega-
da més els homes assumeixen funcions domèstiques i 
socials tradicionalment considerades reservades a les 
dones. I d’aquest canvi ens n’hem d’alegrar i molt. No 
obstant això, el model de família nuclear propi de la 
nostra societat no facilita la viabilitat de la conciliació.
Un altre fet important a tenir en compte és la manca, 
en el nostre país, de polítiques socials dirigides, no so-
lament a l’ajuda a les famílies amb nadons i/o fills en 
edat escolar, sinó també a incentivar i incrementar la 
natalitat. No en va a casa nostra tenim una de les ta-
xes més baixes d’Europa. Costa de trobar referències 

a polítiques de foment de la natalitat en els programes 
electorals de qualsevol partit.
La solució més a l’abast per a les famílies amb infants 
són els avis. N’hi ha prou amb passar per la sorti-
da d’una escola per veure una gran quantitat d’avis 
o àvies que van a recollir-los. De fet, en les societats 
rurals, preindustrials i industrials, els avis sempre 
tenien un paper de suport i ajuda a la seva criança 
que més tard es revertia en la cura d’ells per part dels 
joves. Actualment, de la mateixa manera que ha can-
viat la societat i l’estructura familiar, també ho ha fet 
el paper de les persones grans en la cura dels infants 
i en l’ocupació del temps de les mateixes persones 
grans. Aquesta situació és molt complexa i mereix 
un espai a banda.
Fins que la nostra societat deixi de considerar la na-
talitat com un repte individual allò que en realitat 
és una problemàtica social, la situació de les dones 
joves, des del punt de vista del DP, serà difícil. Cada 
vegada més, les dones posposen el naixement del 
primer fill, fet que escurça el temps en què la dona 
pot infantar. Malgrat els últims avanços mèdics que 
ajuden que les dones amb més edat puguin ser ma-
res, la biologia imposa els seus límits.
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FINANÇAMENT. Samsung Galaxy Note10+ G5 de 256 GB amb assegurança de 12 mesos: import finançat amb assegurança, 1.569,00 € (30 quotes de 52,30 €); import finançat sense assegurança, 1.309,00 € (29 quotes de 43,63 € i una última 
quota de 43,73 €). Disponible també en altres opcions i terminis de finançament diferents dels indicats. Els pots consultar a www.CompraEstrella.com o a les oficines de CaixaBank. CONDICIONS DE L’ASSEGURANÇA. Preu de l’assegurança 
a 12 mesos: 260,00 €. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, com també a les condicions de subscripció. L’assegurança anual SegurCaixa Mòbil Protect només es pot finançar amb la compra d’un 
Samsung Galaxy Note10+ 5G. L’smartphone es pot adquirir sense la formalització de l’assegurança. Per a més informació, consulta qualsevol oficina de CaixaBank. En cas de reparació o sinistre, has de trucar al telèfon d’atenció per a sinistres 
de SegurCaixa Mòbil Protect: 932 758 556. La cobertura de dany accidental no inclou avaries, fallades ni defectes relacionats amb causes internes, cobertes o no pel fabricant, com ús i desgast normal, danys externs o estètics, etcètera. Com a 
màxim, un sinistre de danys a l’any, amb aplicació d’una franquícia de 50 €. Com a màxim, un robatori a l’any, amb aplicació d’una franquícia de 50 €. Lliurament d’un terminal de substitució de característiques similars. No està cobert en cas de 
furt. SegurCaixa Mòbil Protect és una assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances comercialitzada per CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances 
i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Durada 
de l’assegurança: 12 mesos. NRI: 3133-2019/09681

per només 

en 30 mesos. Import finançat
amb un any d’assegurança: 1.569 €

Il·lusionat amb el més nou
en tecnologia

52,30
€/mes

A CaixaBank, t’ajudem a fer realitat les il·lusions. Ara i fins al 7 de gener, finança un  
Samsung Galaxy Note10+ 5G per només 52,30 € en 30 mesos sense interessos, al 0 % TAE 
i amb un any d’assegurança inclòs. Informa-te’n a les oficines de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat

Gaudir de la vida.
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Un dels presidents dels 
Estats Units, menys 
valorat per l’opinió 
pública americana en 

el seu moment, va ser en Lyndon 
Baynes Johnson que va arribar a 
la presidència després de l’assas-

sinat de Kennedy a Dallas. 
En Johnson no ha passat a la història com a bon 
president ja que va generar la escalada bèl·lica a 
Vietnam per tal de guanyar la guerra contra el co-
munisme. Una guerra que els Estats Units varen 
perdre i per aquelles coses de la vida, Johnson va 
morir el 1973, cinc dies abans de firmar-se oficial-
ment la fi de la guerra. També va ordenar la inva-
sió de Santo Domingo per evitar la victòria de les 
esquerres en aquell país.
En canvi aquest president va posar les bases le-
gals de la convivència interna nord-americana. El 
1964 –menys d’un any després d’accedir al càr-
rec- va signar la llei de drets civils que posava fi 
–legalment- a la segregació dels ciutadans negres 
i un any després signava la llei de dret de vot que 
completava el fi de la marginació.... legal.
La història i l’opinió pública situen al reverend 
Martin Luther King com a l’artífex de la igualtat 
entre blancs i negres als Estats Units. I tenen raó, 
però deixen de banda que totes les manifestacions 
que va organitzar King no haurien tingut èxit, si a 
l’altra banda del tauler polític, no hi hagués hagut 
un president Johnson preocupat pel benestar de 
tots els seus ciutadans que va procurar una majo-
ria de senadors per tal d’aprovar les lleis que recla-
maven els negres i els blancs no racistes.

Els catalans tot sovint –i amb raó- ens emmira-
llem en figures pacifistes i no violentes com Luther 
King o Gandhi que amb accions multitudinàries i 
pacífiques, han aconseguit millorar la situació le-
gal dels seus ciutadans. En aquest sentit les mar-
xes de milions de ciutadans varen canviar de dalt 
a baix les lleis dels Estats Units i assoliren la inde-
pendència de l’Índia. Deu anys de manifestacions 
milionàries i pacífiques de l’onze de setembre, no 
tenen res a envejar de les marxes de Gandhi o de 
King i en canvi no han mogut ni un mil·límetre 
–ans al contrari- les lleis espanyoles respecte de 
Catalunya. 
Això es deu a que ni el millor dels presidents es-
panyols es pot assemblar amb el pitjor dels presi-
dents nord-americans o que l’Espanya socialista 
és més colonial que l’Anglaterra del conservador 
Winston Churchill i el laborista Atlee.
Catalunya està transitant el seu camí a l’autode-
terminació i ara que sabem que la nostra via és 
la correcta –la que volem transitar- ens hem de 
preocupar que a l’altra banda hi hagi algú que ens 
escolti i ens respecti. Si no és així només ens que-
darà la rendició o la via unilateral. 
Avui per avui, fer-se l’orni és l’única resposta que 
obtenim de la vella Castella. 

Deu anys de manifestacions 
milionàries i pacifiques de l’onze de 

setembre, no tenen res a envejar de les 
marxes de Gandhi o de King 

JOSEP M. CARRERAS

L’orni Les veritables intencions

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

El judici  al president Torra 
ha posat de manifest –per 
si no era encara prou clar- 
les veritables intencions 

de l’estat. No es jutjava només una 
persona, es jutjava el president de 
la màxima institució del país com 

si fos un delinqüent i amb ell la mateixa institució. 
És evident l’ànim de desacreditar la Generalitat i amb 
ella tot el moviment independentista.
Aquesta és la veritable intenció de l’estat –que haurí-
em de qualificar d’autèntica obsessió-: liquidar l’in-
dependentisme i per això s’han activat tots els me-
canismes. Si no han 
tret l’exèrcit al carrer 
és només perquè la 
Unió Europea no ho 
acceptaria. Però tergi-
versaran el que calgui 
i faran cas omís de les 
institucions suprana-
cionals –com Amnis-
tia Internacional, o la 
ONU-. No canviaran. 
Només un organisme 
superior amb capaci-
tat coercitiva podria 
obligar el govern d’Espanya a canviar d’actitud. Però 
tampoc no sembla que per ara la UE estigui gaire dis-
posada a intervenir per fer complir a l’estat espanyol 
els tractats internacionals sobre drets humans. Per 
això, per més informes i crítiques que rebi, farà pre-
valer la idea que “la unitat d’Espanya està per damunt 
de qualsevol llei”. Aquest és el concepte de “democrà-
cia” que marca la pauta de la política espanyola. Al 
monarca Felip tampoc no li va caure la cara de vergo-
nya quan va afirmar que “tots els espanyols són iguals 
davant la llei”. Se li devia escapar el riure pensant en 
la pròpia família reial.
Per això, l’al·legat final del president Torra davant els 
jutges del TSJC va ser una contundent apel·lació a la 
dignitat davant l’intent barroer d’inhabilitar-lo per... 
haver-se negat a retirar uns llaços grocs i unes pan-
cartes com li requeria un organisme que, segons va 

demostrar la seva defensa, no tenia cap competèn-
cia per fer-ho. Intenteu explicar a qualsevol persona 
amb dos dits de front que és possible inhabilitar el 
president d’un govern per aquest motiu. De fet, però, 
la justícia espanyola ja ens té acostumats a aquesta 
mena de maniobres indignes. Es va fer evident en 
la composició del Tribunal Suprem que va jutjar els 
membres del govern empresonats. És la mateixa po-
lítica de voler acusar de terrorisme els membres dels 
CDR o bé el Tsunami democràtic
El discurs de Torra va ser valent, plantant cara a un 
tribunal corcat des de l’origen. Només veient els an-
tecedents dels seus membres n’hi ha prou per ado-

nar-se que són jutge i 
causa i això sol hauria 
d’invalidar-ne qual-
sevol actuació. Torra 
va fer una  brillant 
defensa de la llibertat 
i de la democràcia (la 
verdadera, no aques-
ta mena de succeda-
ni que hem heretat 
del franquisme). Val 
la pena tenir molt 
presents les seves pa-
raules finals: “La re-

pública catalana és l’única opció que tenen els cata-
lans perquè els seus drets siguin respectats […] Que 
aquest tribunal no és imparcial em sembla obvi […] 
En aquest país ha costat molt obtenir certes llibertats 
… i si per defensar aquests drets i llibertats jo avui 
he de venir aquí, benvinguda sigui la condemna. […] 
Aquest judici vol anul·lar aquella votació [la del 1-O], 
vol alterar la voluntat del poble. […] Una paraula 
mou la nostra història, només una: llibertat; i com 
deia Mercè Rodoreda, el desig de llibertat és desig 
de justícia. […] Aquest tribunal em pot condemnar, 
però no canviareu la voluntat del poble de Catalunya, 
no canviareu el destí d’aquest país. […} Penseu que la 
vostra condemna serà la “vostra” condemna”. No ho 
podia dir millor. Ens poden prendre la llibertat, però 
mai ens prendran la dignitat. 
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Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es

VEHICLES
D’OCASIÓ

TOYOTA AYGO X-PLAY 70 BENZINA 
ANY: 2018  PREU: 6.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 112€/MES

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY BENZINA
ANY: 2018  PREU: 6.900€
FINANÇAMENT: DES DE 112€/MES

TOYOTA YARIS 70 BUSINESS BENZINA 
ANY: 2019  PREU: 7.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES 

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE BENZINA 
ANY: 2019 PREU: 9.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 161€/MES

TOYOTA CHR 125H ADVANCE HIBRID 
ANY: 2019  
PREU: 19.900€ 

TOYOTA AYGO X-PLAY 70 BENZINA (OPORTUNITAT) 
ANY: 2019  PREU: 7.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 122€/MES

TOYOTA YARIS 70 BUSINESS BENZINA 
OPORTUNITAT  ANY: 2019  PREU: 7.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES 

TOYOTA YARIS 110 FEEL BENZINA 
OPORTUNITAT ANY: 2018  PREU: 11.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 187€/MES 

TOYOTA RAV4 220H ADVANCE HIBRID 
OPORTUNITAT ANY: 2019  
PREU: 27.900€ 

TOYOTA AYGO X-PLAY 70 BENZINA 
ANY: 2019  PREU: 7.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 122€/MES

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE BENZINA 
ANY: 2018   PREU: 9.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 155€/MES 

TOYOTA COROLLA 125H HIBRID (KM0) 
OPORTUNITAT ANY: 2019 
PREU: 17.900€ 

TOYOTA RAV4 220H ADVANCE HIBRID 
ANY: 2019  
PREU: 27.900€  
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Zoom Festival

AUDIOVISUAL / LA VEU 

Una cinquantena de 
produccions es pro-
jectaran a la 17a edi-

ció del Zoom Festival, una 
edició que pràcticament du-
plica l’oferta respecte l’any 
anterior, degut a l’increment 
de formats que es presenten 
a la Secció Oficial. I és que 
Zoom Festival es converteix 
enguany en el Festival Inter-
nacional de Continguts Au-
diovisuals de Catalunya, amb 
la voluntat d’incorporar altres 
gèneres més enllà de la ficció 
televisiva. És per això que 
en aquesta edició del festival 
Zoom la Secció Oficial comp-
ta amb cinc categories: ficció, 
programes informatius, es-
portius, culturals & divulga-
tius i d’entreteniment. En to-
tal, dins la Secció Oficial, s’hi 
veuran 33 produccions. 
Entre l’oferta de la Secció Ofi-
cial s’hi troben algunes de les 
produccions més aclamades 
pel públic de TV3, com Kata-
lonski, APM?, o el programa 
de cultura Quan arribin els 
marcians. En la plana infor-
mativa hi trobem, per exem-
ple, les Nits electorals de TV3. 
En aquesta secció també hi ha 
programes estrella de la tele-

visió pública espanyola, TVE, 
com Masterchef Celebrity o 
Juego de niños. Aquestes pro-
duccions, més conegudes pel 
públic del país, contrasten 
amb programes i pel·lícules 
que arriben de països com 
Itàlia, Alemanya, Puerto Rico 
o Gran Bretanya.
El dimarts dia 26 de novem-
bre, a les 20h, tindrà lloc l’acte 
d’inauguració del Zoom Fes-
tival amb l’estrena de la pel·lí-
cula Èxode (2019), de Román 
Parrado i coproduïda per Te-
levisió de Catalunya (TVC) i 
Set Màgic Audiovisual, una 
història de l’èxode republicà 
de finals de 1938, en el marc 
de la Guerra Civil espanyola.
L’oferta de la Secció Oficial es 
complementa amb la d’altres 
seccions del festival Zoom, 
com el Zoom Km0, on s’hi 
podran veure vuit producci-

ons de la comarca de l’Ano-
ia, com el documental sobre 
la primera dona alcaldes-
sa a Catalunya, Doña Nati 
(2019) dirigida per Òscar 
López Aguilera; el programa 
d’entreteniment Globus Son-
da (2019) de la productora 
igualadina Agència Boxcom; 
o el curt de ficció El silen-
cio de agosto (2019), de Ge-
rard Aguilera, entre d’altres. 
Zoom Kids, la secció dedica-
da als més petits, arriba amb 
la pel·lícula Joguines guardia-
nes (2017) de Shen Yu i Wang 
Yan.
A més de les projeccions, 
el festival Zoom incorpora, 
també, activitats formatives 
en el seu programa, amb les 
Zoom Class que es faran a 
Igualada i Barcelona i perme-
tran als participants estudiar 
els formats seleccionats en les 
categories de no-ficció. I tam-
bé amb el Talent Campus de 
Formats de TV que permet 
als seleccionats participar en 
una estada formativa a Igua-
lada i presentar el seu projec-
te a la indústria.
En total, Zoom Festival ator-
garà 13 premis: un per cada 
categoria de la Secció Ofici-
al; els Premis d’Honor, que 
enguany són per Mari Pau 

Comença la 17a edició del Zoom Festival amb nous 
gèneres més enllà de la ficció televisiva

Huguet i el Canal #0 de Mo-
vistar; El Premi Auguri Sita 
Murt, un guardó al talent de 
joves actrius i comunicado-
res del món audiovisual amb 
projecció de futur, en aquesta 
edició les finalistes són Mire-
ia Agramunt, Marina Salas i 
Candela Figueras, i el premi 
es decideix per votació popu-
lar a través de l’Instagram del 
festival. També es decideix 
per votació popular online 
el Premi DO Catalunya al 
Millor Format de TV Cata-
là, amb cinc formats finalis-
tes. Els estudiants de centres 
d’Igualada i Barcelona són els 
encarregats d’atorgar el Premi 
Millor Instagramer i el Premi 
Millor Youtuber.
Els premis de la 17a edició 
del Zoom Festival es lliuraran 
a la gala de cloenda, que tin-
drà lloc el dia 30 de novembre 
a les 22h al Teatre Municipal 
l’Ateneu i que serà retrans-
mesa en directe per la Xarxa, 
i comptarà amb moltes cares 
conegudes del món de la te-
levisió.
Tota la programació es pot 
consultar a la web del festival, 
des d’on també es pot accedir 
a la compra d’entrades per les 
sessions de pagament (www.
zoomfestival.org).

El Zoom dona cabuda a altres gèneres com l’entreteniment, els informatius, els programes culturals i 
divulgatius i els esportius

La gala de cloenda i el 
lliurament de premis 
es faran el dissabte 30 
de novembre a les 22h, 
en directe per la Xarxa, 
amb moltes cares cone-

gudes de la televisió

La presentadora Mari Pau 
Huguet (Estopanyà, 1963) 
rep homenatge amb el Premi 
d’Honor de Zoom Festival 
per la seva trajectòria pro-
fessional en el món de la te-
levisió. Huguet es va iniciar 
l’any 1983 en el periodisme 
com a locutora del progra-
ma Terraferma de la Cadena 
13. S’incorpora a Televisió 
de Catalunya (TV3), un 25 
d’abril de 1986, amb només 
22 anys. En les més de dues 
dècades en les que ha sortit 
a pantalla ha acumulat el rè-
cord de ser la presentadora 
amb més hores de televisió 
en directe.
Al llarg de la seva trajectòria, 
ha estat reconeguda com a 
millor presentadora amb di-
versos premis. Des del 2012 
fins a l’actualitat està al servei 
del Defensor de l’Audiència 
de Televisió de Catalunya.
El Canal #0 de Movistar rep 
reconeixement amb el Pre-
mi d’Honor a l’empresa de 
Zoom Festival, per la seva 
aposta per formats origi-
nals i de qualitat des de la 
seva creació l’any 2016 amb 
programes com Late Motiv, 
Radio Gaga o La Resistencia.

Mari Pau Huguet i 
Canal #0 reben els 
Premis d’Honor
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Els formats seleccionats 
en les categories de no 
ficció son objecte d’es-

tudi dels estudiants a les Zo-
omClass de Barcelona i Igua-
lada.
Des del 27 al 29 de novem-
bre el Teatre Ateneu d’Igua-
lada acollirà les Zoom Class 
de quatre programes: Globus 
Sonda, el programa 100% 
igualadí emès a TV3, amb el 
director i productor Joan Do-
mènech (dimecres 27 de no-
vembre de 9:30h a 11h); Oh 
my goig! la sèrie per a joves i 
feta amb joves de Betevé, amb 
el productor Albert Baquero 
i actors i actrius protagonis-
tes (dijous 27 de novembre 
d’11:30h a 13h); el programa 
que busca apassionats del ca-
talà arreu del món Katalonski 
de TV3, amb el presentador 
Halldór Már i la seva guitar-
ra i Oriol de Gispert, director 
del programa (dijous 28 de 
novembre de 9:30h a 11h); i 
la sèrie Drama de la platafor-
ma transmèdia de TVE, Playz, 

que s’estrena en exclusiva al 
festival Zoom (estrena 3 capí-
tols i xerrada amb actors).
A Barcelona, les Zoom Class 
tindran lloc els dies 27 i 28 
de novembre a l’Auditori de la 
Facultat de Comunicació i Re-
lacions Institucionals de Blan-
querna. Els estudiants podran 
rebre les classes magistrals de 
directors, presentadors i pro-
ductors de programes de les 
principals cadenes nacionals i 
estatals. En total es faran qua-
tre Zoom Class a Barcelona: 
el programa cultural Quan 
arribin els marcians de TV3, 
amb la directora Esther Ro-
dríguez i altres redactors del 
programa (dimecres 27 de 
novembre a les 16:30h); Mò-
nica Naranjo ha donat una de 
les sorpreses de la temporada 
amb el programa Mónica y el 
sexo de Cuatro (dimecres 27 
de novembre a les 18:30h); 
l’humor català i l’humor basc 
es trobaran cara a cara amb 
el mític programa de TV3 
APM? i el programa d’ETB 

Euskoterapia, amb el director 
de l’APM? Guillem Sans i el 
guionista Edgar Ballarín, i les 
productores d’Euskoterapia 
María López i Begoña Atin 
(dijous 28 de novembre a les 
16:30h); finalment, el format 
britànic The Hungover games, 
que repta a un grup de joves 
que surten de festa a acon-
seguir un premi en metàl·lic 
superant una sèrie de proves 
quan estan en plena ressaca, 
amb la presència de Ben Gale, 
productor executiu del pro-
grama que s’emet per Channel 
4, UK (dijous 28 de novembre 
a les 18:30h).

Aposta pels joves creadors
Per la seva banda, el Talent 
Campus de Formats de TV, 
que enguany celebra la seva 
3a edició, és una oportunitat 
per a joves creadors per de-
senvolupar idees pròpies de 
nous formats per a la televisió 
o altres canals amb el guiatge 
i la col·laboració de professio-
nals del sector.

Les dotze propostes escollides 
participaran en una estada 
formativa a Igualada, en què 
podran assistir a les Zoom-
Class matinals impartides per 
professionals de formats de 
televisió i a sessions tutorials 
personalitzades a les tardes, 
els dies 28 i 29 de novembre. 
A més, els participants podran 
presentar el seu projecte en un 
pitching davant la indústria 
(televisions i productores), i 
podran assistir a la Gala de 
Cloenda i Lliurament de Pre-
mis del Zoom Festival, el dis-
sabte 30 de novembre.
En aquesta edició, els parti-
cipants podran comptar amb 
l’assessorament de Toni Ma-
rín i Mario Daza, productors 
de programes de grans cade-
nes de televisió a nivell nacio-
nal i internacional

Premis Millor Youtuber i 
Millor Instagramer
Els estudiants de la Facultat 
de Comunicació de Blanquer-
na – Universitat Ramon Llull 

El Festival Zoom s’inau-
gura amb l’estrena de 
la TV Movie Èxode 

(2019), de Román Parrado i 
coproduïda per Televisió de 
Catalunya (TVC) i Set Mà-
gic Audiovisual, una història 
que ens situa a l’Espanya de 
finals de 1938, quan després 
de la derrota de l’exèrcit re-
publicà a la Batalla de l’Ebre, 
la població civil republicana 
comença una fugida massiva 
cap a França. Enmig d’aquest 
context, la història d’amor 
del Guillem i la Maria. Tam-
bé entre les produccions 
catalanes destaca, La fossa 
(2018), dirigida per Agustí 
Vila, una sèrie que explica 
la història del David Martos, 
un jove del Penedès que tre-
balla d’amagat en l’exhuma-
ció d’una fossa comuna de la 
Guerra Civil sense catalogar, 
on creu que pot estar enter-
rada la seva família.
En l’àmbit estatal, incorpora, 
també produccions com el 
drama romàntic Lope Enamo-
rado (2018), o el llargmetrat-
ge d’Ángel Haro Try (2018)
En la plana internacional, hi 
trobem tres produccions ale-
manyes: el thriller Rufmord 

(2018), de la productora Ha-
ger Moss Film Gmbh; Eden 
(2019), un film coproduït 
per Atlantique Productions, 
Lupa Film i Port au Prince 
Film & Kultur Produktion; la 
TV Movie alemanya Seed of 
terrors (2018). Finalment, la 
italiana Compagnia del Cig-
no (2019), d’Ivan Cotroneo 
i Monica Rametta, una sèrie 
produïda per Rai Fiction i 

Indigo Film.

Altres projectes més enllà de 
la ficció
Enguany el Zoom s’obre a 
projectes d’altres gèneres més 
enllà de la ficció: entreteni-
ment, informatius, progra-
mes culturals i divulgatius i 
esportius.
En la categoria d’entreteni-
ment trobem els programes 

d’humor APM?, Euskotera-
pia i El Cielo puede esperar; 
els concursos Masterechef 
Celebrity, Prodigios i Juego de 
Niños de RTVE i el britànic 
The Hangover Games. També 
del Regne Unit ha estat selec-
cionat l’excèntric reality Drag 
Sos.
Pel que fa a la categoria de 
programes culturals i divul-
gatius han estat seleccionats 

Les produccions de la Secció Oficial del Zoom

són els encarregats d’atorgar 
el premi al millor canal de 
Youtube d’Espanya. Una va-
loració que han de fer tenint 
en compte el contingut audi-
ovisual: edició, relació amb el 
missatge, factura audiovisual, 
temàtica i valors humans.
Els estudiants escolliran tres 
finalistes i el guanyador es 
decidirà per un procés de vo-
tació online a través de la web 
de Zoom Festival.
Les escoles Gaspar Camps i 
IES Joan Mercader d’Igualada 
atorgaran el premi al millor 
perfil d’Instagram de l’Estat. 
Els estudiants escolliran tres 
finalistes que es posaran a vo-
tació online, on finalment es 
decidirà qui és el guanyador 
valorant el contingut audio-
visual, com la relació amb el 
missatge, l’edició, o la temàti-
ca i els valors humans.
Els guanyadors dels dos pre-
mis es donaran a conèixer a la 
gala de tancament del Zoom 
Festival, el 30 de novembre a 
les 22:00h.

El Zoom Festival aposta per la formació amb les Zoom Class
i el Talent Campus de Formats de TV 

els documentals El accidente 
feliz, de Puerto Rico, i Todos 
los apellidos vascos, Mónica y 
el Sexo, Scott y Milá i Impres-
cindibles en l’àmbit estatal. 
Els programes catalans Kata-
lonski, Quan arribin els mar-
cians, i la sèrie de ficció Oh 
my goig, també participen en 
aquesta categoria.
En els informatius trobem 
tres produccions: per una 
banda, el 30 minuts i l’especial 
informatiu de Nits Electorals 
de TV3 i el documental basc 
Itziarren Semeak.
I en la darrera categoria, els 
esportius, competeixen les 
produccions italianes I limi-
ti non estisono i Le Ragazze 
Mondiali, el programa Infor-
me Robinson, la retransmissió 
de la cursa l’Olla de Núria i el 
documental Spirit of Tel Aviv.

El Zoom Km0
El Zoom també fa una aposta 
per les produccions de casa i 
en aquesta ocasió es podran 
veure els treballs anoiencs: 
Ateneus, llavors de llibertat, 
Doña Nati, El silencio de 
agosto, Fins i tot els arbres 
escoltaven, Globus Sonda, 
Islàndia, Ojo por ojo i Savall 
vist per Riba
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Mossèn Josep Còdol va ser el transformador 
i l’ànima de la pastoral igualadina durant 
pràcticament tota la segona meitat del se-

gle passat. La seva humanitat, la seva generositat, el 
seu altruisme, el seu caràcter optimista i afable, el 
seu esperit obert i progressista, la seva constància 
i tenacitat en treballar, humilment i discreta, per 
als altres, han fet que Mossèn Còdol també deixés 
una empremta ingent i inesborrable en la ciutada-
nia. Mossèn Còdol ens va deixar fa 25 anys, però el 
pas del temps no ha esborrat la petjada que ha dei-
xat també en altres àmbits més enllà de l’eclesiàstic, 
com tota la tasca que ha fet per la societat, per la 
llengua i cultura catalanes i pel seu estimat país, Ca-
talunya. Algunes obres són tangibles, com els “pisos 
de Mossèn Còdol”, pels quals diverses generacions 
l’han conegut popularment, altres són immaterials, 
com els bons consells que sempre va donar a tot-
hom, vingués d’on vingués, pensés com pensés. 

Tasca pastoral
Josep Còdol i Margarit va néixer el 16 de setembre 
de 1916, fill del Pau Còdol i Puig i de Felícia Mar-
garit Pons, i tercer de quatre germans. Va estudiar a 
les Escoles Pies d’Igualada. De jove, amb 16 anys, va 
entrar a militar, des dels seus inicis, a la Federació 
de Joves Cristians de Catalunya, institució en què 
el jove Josep Còdol i Margarit va militar de mane-
ra entusiasta en la seva joventut i que va desvetllar 
moltes vocacions sacerdotals al nostre país. L’herèn-
cia del seu pas per la Federació de Joves Cristians de 
Catalunya forjaria la seva tasca pastoral posterior. 
En aquesta època jovenívola, descobreix i se sent 
atret per l’obra de Sant Francesc d’Assís; l’amor des-
interessat pel proïsme, la germanor universal, l’es-
perit de llibertat... esdevindran pilars fonamentals 
de la seva obra pastoral. Una obra que començava 
tardanament. Acabats els estudis obligatoris, el pare 
el posà a treballar a l’adoberia familiar. Tanmateix, 
a causa de les seves inquietuds i a l’afany per for-
mar-se, es preparava d’amagat per accedir al Semi-
nari, on va entrar tornant del servei militar, amb 
trenta anys.

Són els primers anys de l’obscurantisme de la dic-
tadura franquista i Mossèn Còdol, amb el llegat fe-
jocista, és conscient que la jerarquia eclesiàstica de 
l’època, que maldava per una església i un apostolat 

exclusivament espiritualistes, estava molt allunya-
da de la societat, de la realitat dels pobles i, òbvi-
ament, del país. D’aquesta manera Mossèn Còdol, 
entre altres iniciatives, reestructura l’organització 
Acció Catòlica, per influir en la societat a través 
d’activitats temporals, i promou la creació del Casal 
Interparroquial, “el Casal”, que esdevindrà, amb el 
pas del temps, un instrument cohesionador essenci-
al i una eina indispensable per a l’activitat pastoral, 
cultural i social igualadina. Aquí sorgiren o s’alber-
garen entitats com el Rex, Càritas, l’Obra Atlètica 
Recreativa, la revista “Vida...”, el moviment escolta, 
Pax Christi, l’Associació de Vídues, el grup de Con-
vivència, etc., la majoria de les quals Mossèn Còdol 
en fou consiliari.
Exercí com a vicari a l’església de la Soledat, al bar-
ri de Fàtima, on va romandre 15 anys, deixant una 
petjada inesborrable i una gran estima dels veïns, 
i a la parròquia de Santa Maria. Fou professor de 
Religió al Taller Escola de l’Obra Sindical de For-
mació Professional i a l’Escola Superior d’Adoberia, 
“la Teneria”.

El seu interès pels costums i tradicions igualadines 
i la seva fervent devoció pel Sant Crist l’impulsaren 
a crear la Fundació del Sant Crist d’Igualada, amb 
el propòsit de propagar i difondre la figura i la festa 
del Sant, així com impulsar i col·laborar en obres 
solidàries i missions. Mossèn Còdol fou propaga-
dor i benefactor de diverses missions locals i del 
tercer món.

Tasca social
Mossèn Còdol ha deixat una inesborrable emprem-
ta en la nostra societat. Una de les facetes per les 
quals és més conegut popularment, és per la cons-
trucció d’habitatges socials. Les grans onades mi-
gratòries dels anys seixanta van provocar l’arribada 
de centenars de famílies de diverses regions d’una 
Espanya pobra i deprimida, que acabava de sortir 
d’una guerra civil i vivia els inicis d’una dictadura. 
Catalunya va rebre amb els braços oberts aquestes 
famílies que arribaven amb una mà al davant i l’altra 
al darrere. Igualada, amb una indústria llavors pui-
xant i pròspera, va atraure i acollir moltes d’aques-
tes famílies, la majoria de les quals van començar 
una nova vida, carregada d’il·lusions, però en uns 
habitatges en pèssimes condicions i moltes en bar-
racons. Davant aquesta situació, Mossèn Còdol va 
promoure la construcció de pisos de caire social. 
I ho va fer com un autèntic “constructor”: buscant 
terrenys, realitzant projectes, encarregant plànols, 
buscant arquitectes, mà d’obra, etc. També tenia 

cura de tota la burocràcia i, especialment, de cercar 
finançament, donacions i avals. Mossèn Còdol va 
promoure la construcció de 375 habitatges, alguns 
a través del foment del cooperativisme, al barri del 
Sant Crist i a l’entorn de la Sagrada Família, a Igua-
lada; a Sant Bartomeu, a Santa Margarida de Mont-
bui, i a Santa Olga, a Òdena. Uns habitatges cone-
guts popularment com “els pisos de Mossèn Còdol”.

També va impulsar, promoure i finançar, en part, la 
residència Pare Vilaseca d’Igualada, inaugurada el 
1986. Una residència modèlica on Mossèn Còdol 
visqué la els darrers dies de la seva vida.

L’educació va ser una de les grans preocupacions 
de Mossèn Còdol. Entre altres tasques i projectes, 
a mitjan anys seixanta, veient les dificultats socials 
que patien moltes famílies igualadines, especial-
ment les migrades, va demanar el trasllat al barri de 
Fàtima. Allí va crear una llar d’infants i una escola 
de primària. En l’àmbit educatiu també cal desta-
car la creació del Taller de Jesús Obrer, primícia de 
la formació professional i el seu suport a entitats i 
projectes educatius com, per exemple, el grup Con-
vivència o l’Escola Nocturna Femenina, dedicats a 
la formació de les dones, bàsica en plena dictadura 
franquista.
Va col·laborar amb diverses entitats i obres socials. 
Càritas Interparroquial, l’escola de disminuïts físics, 
les llars d’infants, la llar del jubilat, l’Associació de 
vídues, en són alguns exemples. Mossèn Còdol era, 
també, un gran benefactor: feia difusió de les mis-
sions i projectes socials; creava beques i ajudes, feia 

Mossèn Còdol. Vida, obra i llegat

Els pisos, que es van construir en uns terrenys propers a Igualada, en una imatge de principi dels anys 80 
ARXIU MUNICIPAL SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.
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aportacions econòmiques amb el seu patrimoni o 
cercant recursos i donacions de tercers.

Mossèn Còdol fou un home d’esperit obert, progres-
sista i dialogant. Home d’una gran humanitat, sem-
pre tenia les portes obertes per atendre tothom que 
necessités tant un consell -sobretot els joves, de qui 
era molt proper-, com ajudes econòmiques o mate-
rials. Mossèn Còdol tenia una atenció especial en-
vers les persones més desfavorides, com els malalts 
d’una llavors desconeguda malaltia que irrompia 
mortalment en la nostra societat, la SIDA; afectats 
per malalties en general, drogoaddictes, etc. Mos-
sèn Còdol també visitava homes i dones que esta-
ven empresonats, motiu pel qual també era conegut 
com el “mossèn de la presó”.

Tasca cultural
Paral·lelament a la seva activitat pastoral i de caire 
social, Mossèn Còdol va desenvolupar una intensa i 
fructífera tasca en l’àmbit de la cultura. Home culte 
i lletraferit, va envoltar-se, ja des de la seva joventut, 
d’amics intel·lectuals, amb els quals compartiria la 
seva passió per la llengua i les diverses manifestaci-
ons culturals.

Fou, a través dels mitjans de comunicació, on Mos-
sèn Còdol va poder manifestar més obertament i 
àmplia les seves inquietuds, tant espirituals, soci-
als i també culturals. Mossèn Còdol deixà una gran 
petjada en els mitjans de comunicació locals. Va 
col·laborar en diversos periòdics comarcals, com 
La Veu de l’Anoia, on va signar molts articles so-
bre temes pastorals i unes originals missives, dins la 
secció “Carta oberta”, que dirigia a conegudes per-
sonalitats locals i mundials, des d’un polític igualadí 
fins al President dels Estats Units. També va signar 
diversos articles d’opinió en altres mitjans i publi-
cacions de la comarca. Als anys seixanta i setanta, 
va signar amb el pseudònim “Pedrafina” (còdol), els 
articles de la secció “Vivències”, dins el Full Diocesà. 
També va escriure a la revista Antena, publicada per 
Acció Catòlica, adreçada als soldats igualadins du-
rant la guerra. Les seves paraules també van passar 
de la màquina d’escriure a les ones, i es van poder 
escoltar durant anys a través de les emissores Radio 
Nacional de España i, més endavant, des d’Anoia 
Ràdio.
Va ser amb la publicació Vida...: revista de la família 
igualadina, on Mossèn Còdol va excel·lir en l’àm-
bit periodístic a la comarca. Pocs anys després de 
la seva fundació, el 1946, nascuda dins el context 
de les publicacions catòliques vinculades a les par-
ròquies locals i amb informació essencialment par-
roquial, se li encarregà a Mossèn Còdol dirigir la 
revista Vida, tasca que realitzà fins al 1988. Sota la 

seva direcció, la publicació va ampliar els seus ho-
ritzons, i es va convertir en un setmanari d’infor-
mació, fent contrapunt als mitjans oficials afins al 
Movimiento. Des de la revista Vida, Mossèn Còdol 
féu una aferrissada i tenaç defensa de la cultura i la 
llengua catalanes, que va ser reprimida i castigada 
pel règim. Des d’aquesta històrica capçalera, Mos-
sèn Còdol també tutelà i forjà diverses generacions 
de joves periodistes igualadins.

Mossèn Còdol també va escriure diversos opuscles 
i separates, la gran majoria dedicats a la imatge i la 
festa del sant Crist d’Igualada. Fou premiat, entre 
altres, en els Jocs Florals del IV Centenari l’Espòs 
de Sang. També cal assenyalar el treball documen-
tal Igualadins K.O, que “el capellà de la presó”, com 
també se’l coneixia, va escriure recollint testimonis 
de drogoaddictes, delinqüents, malalts de SIDA, etc.

Dins l’àmbit de la cultura, va fundar el Cercle de 
Cultura Torras i Bages, des d’on organitzava, durant 
la dictadura, entre altres activitats, conferències 
obertes al públic en llengua catalana. Des d’aquest 
ens, organitzà l’Homenatge Nacional al poeta Car-
les Riba, que aplegà a Igualada il·lustres persona-
litats de la cultura catalana, com Salvador Espriu, 
Joan Sales, Josep Romeu, Joan Tridadú, entre altres.

Fou un dels impulsors, juntament amb els seus 
amics, del moviment escolta a Igualada, un mo-
viment mal vist i perseguit per la dictadura fran-
quista. Mossèn Còdol, que més endavant en seria 
Consiliari, va ser un gran difusor, defensor i protec-
tor d’aquest moviment juvenil tan arrelat a la soci-
etat igualadina. Fidel al lema mens sana in corpore 
sano, també fou Consiliari i col·laborador de les Jo-
ventuts de l’O.A.R. d’Acció Catòlica, agrupació que, 
entre altres facetes, fou la precursora de portar, en 
relleus, la Flama de la Festa de Sant Joan, Festa Na-
cional dels Països Catalans.

Tasca de país
En la seva joventut, Mossèn Còdol fou un entusi-
asta militant de la Federació de Joves Cristians de 
Catalunya (FJCC), un moviment juvenil promogut 
als anys trenta, fins a l’esclat de la guerra, i que aple-
gà molts joves -com un jove Josep, amb 16 anys-, 
que formaven grups molt arrelats a les parròquies 
on, sota el guiatge d’un “capellà amic dels joves”, du-
ien a terme diverses activitats formatives i de lleure. 
Els dos pilars fonamentals de la Federació de Joves 
Cristians de Catalunya eren l’amor per l’Església i 
l’estimació a la Pàtria catalana. La lletra de l’himne 
d’aquesta entitat proclamava “Som Cristians i Cata-
lans, que és com dir herois dues vegades”. Mossèn 
Còdol, com a bon fejocista, impregnat dels ideals de 

la federació, va ser fidel a aquests principis, dedicant 
la seva vida a Déu i al seu magisteri social i a Cata-
lunya, la seva terra, la seva llengua i la seva cultura.
Durant la dictadura, Mossèn Còdol va fer front al 
sentiment anticatalà que es va estendre al bàndol 
dels vencedors i, també, en una part de la jerarquia 
eclesiàstica espanyola, i va defensar la llengua i cul-
tura catalanes de la persecució i repressió del règim 
franquista.

Mossèn Còdol va expressar i exercir activament el 
seu amor per Catalunya en el seu dia a dia, a les es-
coles, als carrers, a les entitats, etc., i, molt especial-
ment, a través dels seus escrits. La majoria, publicats 
a Vida…: revista de la família igualadina, que dirigí 
durant 35 anys, molts dels quals fou l’únic setmana-
ri al país escrit pràcticament tot en català, “atrevi-
ment” que provocà pressions, censura i tancaments 
temporals per part del Movimiento. També va ser 
perseguit el moviment escolta, del qual Mossèn Cò-
dol fou promotor als seus inicis a Igualada.

Fundà el Cercle de Cultura Torras i Bages, des d’on 
s’organitzaven xerrades públiques en llengua cata-
lana, prohibides pel règim. També organitzà confe-
rències eminentment catalanes al Casal Interparro-
quial. Va ser un dels dirigents de la comissió Abat 
Oliba, que organitzà l’entronització de la imatge de 
la Verge de Montserrat al seu cambril. En aquestes i 
diverses entitats, treballà per a la normalització de la 
llengua catalana. Organitzà i promogué certàmens 
literaris, tallers, cursos, debats, conferències, etc.

Fou el promotor de les primeres ballades de sarda-
nes a Igualada, i de les primeres parades de llibres 
que arrencà, gairebé clandestinament, a la rambla 
igualadina, connectant les bombetes a “l’electra” del 
seu domicili familiar. En aquest àmbit, organitzà i 
promogué la Fira del llibre Català, les Santjordiades 
i el Cercle de Cultura Torres i Bages. 

Mossèn Còdol va exercir guiatge entre els joves que, 
més endavant, esdevindrien líders polítics, especi-
alment vinculats a UDC i a CDC.   Tot i la seva pú-
blica i manifesta vocació patriòtica, Mossèn Còdol 
era estimat pels seus feligresos i per la ciutadania, 
independentment de quina fos la seva ideologia.
 
Tenaç home d’acció i de servei, va treballar pels seus 
ideals fins al darrer moment de la seva vida. Mossèn 
Josep Còdol va morir el 19 de febrer de 1994, fa 25 
anys, a la Residència Pare Vilaseca, que ell mateix 
va promoure i fundà anys enrere. A la residència, 
envoltat dels seus, va dir missa a primera hora del 
matí, poques hores abans de la seva expiació. El 
1992, la Generalitat de Catalunya li concedí la Creu 
de Sant Jordi, la màxima distinció del país.



Comença la repressió i la imposició franquista

Missa des del balcó de l’Ajuntament en el primer aniversari del final de la Guerra Civil (AFMI631, Procopi Llucià).

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

A cabada la Guerra Ci-
vil, Igualada i comar-
ca, com tots els ter-

ritoris que havien estat fidels 
a la República legítima, van 
començar a viure anys de re-
pressió i de penúria. Hi ha po-
ques dades i referents per do-
nar detalls de què va succeir a 
la comarca en aquells primers 
anys, especialment entre 1940 
i 1950. 
Hi ha un interessant article 
d’Antoni Dalmau i Ribalta a la 
Revista d’Igualada de setem-
bre de 2016, anomenat Ser co-
missari de policia a la Igualada 
de 1940. Un testimoniatge his-
tòric, en el qual es poden llegir 
alguns detalls de l’any al què 
dediquem aquesta setmana. 
Valgui l’inici per a començar a 
entendre moltes coses:
“Igualada, octubre de 1940. 
Fa un any i mig llarg que s’ha 
acabat la guerra. La ciutat, 
governada per una Comissió 
Gestora Municipal presidida 
per Josep M. Lladó i Bausili, 
es recupera molt lentament 
i l’ambient que s’hi respira 
combina la profunda grisor i 
el silenci de la vida quotidiana  

1940 l’Anoia al s.XX Espai patrocinat per
Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 IgualadaRecull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

amb l’exaltació de la simbolo-
gia feixista i els actes continus 
d’enaltiment del règim i d’ho-
menatge al centenar d’iguala-
dins assassinats a la rereguar-
da i als nou «caídos por Dios y 
por España». 
Per la seva banda, dues-cen-
tes famílies ploren en silenci 
els seus morts en el front del 
bàndol republicà i uns quants 
centenars d’igualadins pur-
guen llargues condemnes de 
presó o es troben a l’exili”.
Aquell any un policia desco-

Horaris del bus interurbà des d’Igualada (1940)

negut, Ángel Candial Prieto, 
és nomenat Inspector Jefe de 
Vigilancia de la comissaria de 
la Jefatura Superior de Policia 
d’Igualada. Dalmau diu que 
“el nou comissari crida l’aten-
ció pels seus mètodes i el seu 
comportament arbitraris, de 
tal manera que es fa antipàtic, 
no sols a molts ciutadans, sinó 

fins i tot als dirigents i a les 
autoritats del nou règim. Poc 
després és redactada una de-
núncia amb l’objecte d’aconse-
guir-ne el trasllat fora d’Igua-
lada (...) El document al·ludit 
de la denúncia és una bona fo-
tografia de la vida quotidiana 
de la ciutat en un moment tan 
crític de la seva història i, d’al-

Cartell dels actes del primer aniversari de la “Liberación” d’Igualada, 
i carta ordenant a l’alcalde que posi en castellà els rètols de la ciutat.

tra banda, posa de manifest la 
mar de fons que sovint existia 
entre els jerarques del règim, 
sota una aparença monolítica”. 
Podeu llegir l’article, molt in-
teressant, a:
www.revistaigualada.cat/article/
ser-comissari-de-policia-a-la-igua-
lada-de-1940-un-testimo-
niatge-historic/
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P #latevaveu

La Coll@nada  @lacollanada

Esc Font del Roure  @fontdelroure

Supermas  @supermas_sl

Jordi Marce Termes  @Jmarcetermes

Daniel Macia Marti  @Macia_daniel

Jaume Singla Sangra  @jaumesingla

Jordi Puiggròs  @Jordipuiggros67

Marta Pallarès  @martapal_igd

Alfonsa Santiesteban  @alfonsasan

Aina  @pampallugaines

Ha arribat el fred, ha arribat Sant Faust! #santfaust

El maravellos món del circ, malabaristes, equili-
bristes, clowns... Al Tot Circ avui els nens i nenes 
de P4 i P5 hem tingut l’oportunitat de practicar 
les habilitats d’un personatge de circ i emocio-
nar-nos amb un espectacle d’un pallasso molt 
divertit!

Recorda que ja pots trobar a @supermas_sl el 
calendari solidari ’Fortes i Valentes’, amb foto-
grafies de dones tractades a la Unitat de Mama 
de l’Hospital d’Igualada. Els diners recaptats es 
destinaran a millorar l’àrea d’oncologia de l’Hos-
pital. Col·labora-hi! #FortesiValentes

MED PEARLS, una bona oportunitat per a les 
zones de Catalunya escollides per entrar a for-
mar part del projecte. Un projecte europeu que 
permetrà posicionar l’Anoia com a destinació 
ideal per a la pràctica del Slow Tourism. 
@turismeigualada @Anoia_Turisme

Avui he anat a l’escola Maristes per presentar el 
projecte TICCIT. No cal dir-vos, que presentar 
aquest projecte a nens i fent-ho d’una forma in-
teractiva és tot un plaer i m’ho he passat molt be. 
Tota una experiència. @VeuAnoia @RadioIgua-
lada @infoanoia

La corrupción del PSOE y el PP (y en Catalunya 
hasta hace poco la família Pujol Ferrusola) són 
el cancer de España

El que hauria de ser preocupant és que progra-
mes que es dediquen a destapar #fakenews Avui 
en colin una com la de #tsunamidemocractic  
#BatallaXarxesTV3

Al Ple de @ajigualada es debat la creació comis-
sió d’estudi per redactar la memòria justificativa 
x l’inici del procediment per la prestació del ser-
vei públic d’abastament domiciliari d’aigua po-
table @ccoo_bll_apag volem ser-hi com també 
la @AnoiaPAH i @AiguaAnoia

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#104 Joan Mateu Castells

Hi ha gent així: arribeu alhora a la caixa del sú-
per. Ella carregada fins a dalt. Tu amb 3 coses 
(tres). Qui passa amb tota la patxorra?

FOTO: Cesc Sales

Es podran dir moltes coses de Quim Torra. Però 
jo avui he sentit un President que em defensa. 
Amb valor i serenitat. Amb serietat i empatia. 
Sense egos, pallassades ni tuits graciosos. Ho 
sento però s’ha de dir. Gràcies @QuimTorraiPla

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Un veí de Vilanova del Camí mor 
mentre carregava un camió en una 
empresa de la Pobla de Claramunt.

Cau un grup criminal dedicat a 
robar en cases d’urbanitzacions 
de l’Anoia i el Bages.

La Guàrdia Civil registra diversos 
domicilis d’Igualada en una 
macrooperació contra el tràfic de 
drogues.

Instants de La Veu            @veuanoia

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...

Sóc en Joan Mateu Castells, vaig néixer a Igualada el 1973 i sóc enginyer químic i empresa-
ri. Actualment al capdavant de Productes Agrícoles MACASA, empresa familiar del sector 
químic on des de fa més de 70 anys fabriquem fertilitzants per l’agricultura, que comercia-
litzem amb la marca LABIN, a més de 40 països. Avui molt enfocats als productes ecològics 
i a l’economia circular. Soc un gran defensor de l’associacionisme, formo part del Rotary 
Club Igualada, de la UEA, i presideixo l’AEPIC, l’Associació d’Empresaris del Polígon in-
dustrial Les Comes.
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xarxes Espai patrocinat per

Els osonencs Obeses obriran l’edició 
del MusicalBruc 2019

MusicalBruc’19 es durà a terme entre els mesos de no·
vembre i desembre. S’encetarà el 30 de novembre amb 
el quartet osonenc @obeses, que dins la seva Gira Estel·
lar presentarà el seu nou disc Fills de les Estrelles. El Trio 
Da vinci, amb el títol de Contrastos, presentarà el 7 de 

desembre un programa amb obres del ric repertori per a 
violí, violoncel i piano.

#veuanoia #Anoia #ElBruc #premsa #premsacatalana 
#premsacomarcal #obeses #musica #ibstamusica #con·

certs #instaconcerts #musicacatalana

La comarca de l’Anoia arriba a la plena ocupació.
La bona gestió en els polígons industrials de l’Anoia els ha dotat de bones infraestructures, 
comunicacions, i serveis. Fent-los més competitius, intel·ligents, i sostenibles. Això ha aju-
dat al creixement de les empreses existents i n’ha atret de noves, creant així els nous llocs de 
treball, que han acabat amb l’atur.
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L’Ajuntament d’Òdena insisteix que no està d’acord amb el 
polígon industrial planificat a Can Morera
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l govern d’Òdena, for-
mat per Esquerra Re-
publicana, ha insistit 

aquesta setmana en mostrar el 
seu desacord amb el polígon 
industrial de grans dimensions 
previst a Can Morera. 
En un comunicat transmès als 
mitjans de comunicació, el go-
vern municipal reitera el seu 
“no” a la planificació de nou 
sòl industrial, i recorda que el 
posicionament ja es va fer pa-
lès oficialment amb una moció 
aprovada pel Ple del consistori.
“Des del govern d’Òdena sorgit 
de les darreres eleccions hem 
mostrat la nostra oposició, ja 
anunciada durant la campanya 
electoral, al nou sòl industri-
al que es preveu qualificar a la 
zona de Can Morera. 
En gran part, el canvi de govern 
municipal va ser degut a aquest 
compromís electoral adquirit 
pels grups d’Òdena a Fons i Fem 
Òdena amb la ciutadania. Els 
dos grups vam firmar un acord 
d’investidura que ens obligava a 
aturar aquesta planificació i el 
passat setembre vam oficialitzar 
el nostre posicionament apro-
vant en ple una moció a favor 
de preservar l’espai agrofores-
tal de Can Morera i demanant 
un desenvolupament urbanís-
tic sostenible ambientalment i 
just socialment. Aquesta moció 
anava d’acord amb les deman-
des de les entitats ciutadanes 

Igualada

El govern odenenc 
voldria “no tramitar” 
el Pla Director d’Acti-

vitats de la Conca si no 
es retira el projecte de 
Can Morera i demana 
als alcaldes de la Man-
comunitat “respectar la 

sobirania municipal”

que havien expressat de manera 
ben palesa les mancances del 
projecte en el Compromís per 
la Conca que va ser firmat per 
10 agrupacions polítiques de set 
municipis i nombroses entitats 
socials de la Conca”. 

Reunió amb la Generalitat el 
passat 10 d’octubre
El govern municipal odenenc 
afirma en el comunicat que el 
posicionament “es va fer arribar 
doncs, tant als responsables del 
departament de Territori du-
rant els darrers mesos, així com 
al Conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Damià Clavet, en una 
reunió el passat 10 d’octubre”. 
Malgrat tot, des de la Conse-
lleria de Territori i Sostenibili-
tat “es vol mantenir la planifi-
cació de nou sòl industrial en 
la zona de Can Morera i des del 
govern odenenc volem reiterar 
que continuem sense compar-
tir aquest tipus de creixement, 
que força una urbanització des-
mesurada del terme municipal 

d’Òdena per a posar-lo a dispo-
sició d’hipotètiques empreses 
tot i que hi ha superfície indus-
trial disponible i projectada per 
a grans empreses dins i adossa-
da a la trama urbana”.
Des de l’Ajuntament odenenc 
“creiem que ja hi ha disponible 
superfície industrial per em-
preses de grans dimensions a 
la Conca d’Òdena, tant en sòl 
industrial consolidat i desocu-
pat com en d’altres en fase de 
tramitació en ubicacions amb 
un menor impacte social i am-
biental”.
El govern que encapçala l’al-
caldessa Maria Sayavera reite-
ra que “voldríem no iniciar la 
tramitació del PDU d’activi-
tats econòmiques de la Conca 
d’Òdena fins a acordar la no ur-

La finca de Can Morera i el seu entorn, en una imatge aèria. 
A sota, des de la carretera de les Maioles, que creua la zona planificada.

banització de  Can Morera i que 
es revisi amb caràcter d’urgèn-
cia l’actual PDU i s’adapti a les 
necessitats socials i ambientals 
del territori”. 
A la vegada, també es demana 
“a tots els alcaldes de la MICOD 
a respectar la sobirania munici-
pal i a buscar un consens al vol-
tant de l’estratègia econòmica 
i industrial de la Conca tenint 

en compte la voluntat d’Òdena 
i les demandes socials del ter-
ritori, així com incentivar a les 
entitats com Unió de Pagesos, 
Per la Conca i tots els col·lectius 
que s’han oposat a aquest urba-
nisme especulatiu a continuar 
treballant per un futur sosteni-
ble i just per a la Conca”. 

Plataforma Per la Conca: “No és no”
La plataforma Per la Conca, 
que s’ha mostrat contrària al 
macropolígon des del primer 
moment, ha manifestat a La 
Veu que les recents declaraci-
ons de la família Singla i l’al-
calde d’Igualada Marc Castells 
“s’entenen com un intent “a 
peu i a cavall” per convèncer 
a l’Ajuntament d’Òdena. Són 
part d’una campanya pública 
de pressió que també ha arri-
bat als planificadors de la Ge-
neralitat, qui  enlloc de tancar 
el tema seguint la voluntat ex-
pressada per l’alcaldessa d’Òde-
na, han convingut incloure les 
aproximadament 100 hectàre-
es de la finca de Can Morera en 
l’avenç de planificació”. 
Des de Per la Conca manifes-

ten que “Josep Armengol,  sub-
director general d’Acció Terri-
torial i de l’Hàbitat Urbà de la 
Generalitat, va refermar que el 
seu Departament no aprovaria 
la inclusió de Can Morera dins 
la planificació sense el consenti-
ment de l’Ajuntament d’Òdena”.
Al mateix temps, expressen un 
dubte en forma de pregunta 
molt clara: “Com és que Pepe 
Singla d’Adequa -una agència 
immobiliària privada- surt a 
informar públicament de les 
gestions d’Acció, una agèn-
cia pública de la Generalitat 
del Departament dirigit per la 
igualadina Àngels Chacón?”.

La testosterona de Castells
El col·lectiu afirma també que 

“malgrat que el govern d’Òdena 
s’ha posicionat per activa i pas-
siva en contra la urbanització 
de la zona de Can Morera, el bi-
nomi Castells-Singla segueixen 
fent pressió i assetjant des de 
la seva posició de poder. No és 
No. Denunciem aquesta mane-
ra testosterònica de fer política. 
Des de les nostres entitats ens 
hem escarrassat en buscar es-
pais de debat. Per exemple, 
per generar consensos hem 
redactat quatre criteris molt 
bàsics per a la planificació del 
territori que hem fet públics i 
discutit amb els grups polítics 
de la Conca. Curiosament, el 
d’Igualada és l’únic alcaldable 
que quan li vam demanar cita 
ens va donar llargues vàries ve-

gades. Ens preguntem, doncs, 
com és que ara Castells demana 
un debat enriquidor? Com és 
que ho demana quan Adequa 
ja ha anunciat i promocionat el 
polígon de Can Morera per tot 
el món? Com és que demana 
debat quan ja ha pagat durant 
dos anys un càrrec de confiança 
per comercialitzar aquests ter-
renys?. L’actual voluntat de dià-
leg i discussió que esgrimeixen 
pretén ser un rentat de cara”.

Propaganda i pastanagues
Respecte l’anunciada voluntat 
de posar a Òdena un gran Parc 
Logístic i de noves tecnologies, 
Per la Conca considera que “el 
senyor Singla va fer pública una 
llista amb presumptes empre-

ses d’aquest sector. D’aques-
tes, la informació sobre les no 
descartades és genèrica, sense 
cap possibilitat que es pugui 
confirmar ni la seva existència 
ni quin interès tenen. De mo-
ment són relats propagandís-
tics poc creïbles si ens atenem 
a totes les empreses i projectes 
pastanaga que ens han volgut 
encolomar fins ara. La tria 
d’aquestes activitats va direc-
tament lligada al fet que la fa-
mília Singla té terrenys que vol 
requalificar i no pas a una re-
flexió de què li convé a la Con-
ca i la comarca. Aquest debat 
s’ha de fer considerant tots els 
aspectes que afecten el futur de 
la Conca. No es pot fer ara cor-
rent i amb les cartes marcades”.

Continua a la pàgina següent



La zona del Pla de les Gavarreres a l’entorn de l’aeròdrom ja es va proposar fa anys com a sòl industrial.

“La Generalitat ha dit 
sempre que, si estem en 
contra, el polígon no es 
farà. Si ja ho sabeu, no 

cal que ho dibuixeu”
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La Generalitat rebaixa de 300 a 73 les hectàrees de Can Morera, 
i l’Ajuntament d’Òdena diu que a l’aeròdrom hi ha espai

Maria Sayavera: “Les 
73 hectàrees que aca-

ben deixant a Can Mo-
rera hi són a qualsevol 
altre punt del territori. 
A la zona de l’aeròdrom 

són disponibles”

L’alcaldessa d’Òdena, Maria 
Sayavera, ha concedit una en-
trevista a La Veu en relació a 
tot l’afer de Can Morera. La 
periodista, primera represen-
tant municipal des de les últi-
mes eleccions municipals per 
ERC, lamenta que no es tingui 
en compte la voluntat majori-
tària dels odenencs en aquest 
assumpte. 

Us heu posicionat una vega-
da més contra la planificació 
d’un polígon a Can Morera. 
Imagino que no us agraden ni 
les posicions dels propietaris, 
ni d’alguns alcaldes?
Reiterem el nostre no i el fet de 
dir que fins ara, el territori ha-
víem demanat que si hi havia 
algun tipus de demanda em-
presarial se’ns fes arribar. I no 
ens ha arribat més enllà de la 
que pot haver vingut del mateix 
propietari dels terrenys. No te-
nim res per escrit. Igualment, 
no creiem en aquest tipus de 
creixement. La Conca necessita 
sòl industrial, però que s’ha de 
planificar a través dels polígons 
existents.
I quina solució hi ha?
Aquest pla d’activitats ja ho pre-
veu, també a tota la zona de l’en-
torn de l’aeròdrom, que s’acaba 
enganxant als polígons del Pla 
de les Gavarreres i del Pla del 
Rigat. El que passa és que estan 
entossudits amb la zona de Can 
Morera i el Pla dels Ametllers. 
És veritat que, en les últimes 
converses que vàrem tenir, es 
reduïa de les famoses 300 hec-
tàrees a una petita part que eren 
73, però al final el que acabem 
dient és que, fins ara, els argu-
ments que ens donaven era que 
necessitàvem grans parcel·les de 

Ve de la pàgina anterior

Maria Sayavera.

sòl i ens acaben deixant 73 hec-
tàrees que les disposem a qual-
sevol altre punt del territori. Les 
tenim a la zona de l’aeròdrom 
disponibles. Això encara no és 
oficial, perquè estem esperant 
el document que ens trametrà 
la Generalitat, en el que es di-
buixarà el nou sòl industrial i 
els ajuntaments podrem al·le-
gar. Demanem a Territori que, 
abans de pintar allà 73 hectà-
rees, que les esborrin abans de 
presentar el document. Llavors 
caldria que els ajuntaments tre-
balléssim on les volem.
Us heu sentit molt pressio-
nats, dieu.
Molt. Sí. Diuen que el nostre 
Ajuntament té l’última parau-
la, però continuen insistint en 
què s’han de pintar hectàrees de 
sòl industrial en aquella zona. I 
no sortim d’aquí. En canvi, al-
tres ajuntaments han decidit de 
seguida, han dit això ho vull o 

això no ho vull, i se’ls ha accep-
tat. En canvi això a Òdena no 
passa. Si al document surten 
les 73 hectàrees a Can Morera, 
l’Ajuntament al·legarà en con-
tra. La Generalitat ens ha dit 
sempre que, si estem en contra, 
el polígon no es farà. Doncs si 
ja ho sabeu, no cal que ho di-
buixeu.
Hi ha pressions, sí, i més enllà 
del propietari també hi són per 
part de la Generalitat i de la res-
ta de membres de la MICOD. 
No tots. És veritat que en el 
mandat anterior hi havia un 
consens en aquell creixement, 
i per tant la sensació és que ja 
tenien coll avall que això es fa-
ria. Però aquí s’ha produït un 
canvi de govern, i pensem que 
aquest canvi també ve en part 
perquè nosaltres en campanya 

vam defensar el no a Can Mo-
rera. El consens s’ha trencat a 
nivell d’ajuntaments i això sem-
bla que dolgui a altres munici-
pis, i no estem parlant del seu 
territori. Nosaltres respectem 
la independència municipal i 
demanem que ens respectin a 
nosaltres. Si Òdena no vol, allò 
no es fa.

Però cal un polígon de grans 
dimensions, a la Conca?
Tot apunta a això, sí. Les de-
mandes empresarials es basen 
en grans parcel·les de sòl, però 
això no vol dir que hagi de ser 
a Can Morera. Segurament, 
seguint una lògica urbanística, 
en trobaríem en altres llocs. Hi 
posava l’exemple mateix de l’ae-
ròdrom i dels seus voltants. Se’n 
podria parlar, d’aquella zona. 
Nosaltres no ens tanquem al 
creixement de sòl industrial. Al 
contrari, ja ens està bé. El pro-
blema és que s’està plantejant 
una zona en què no hi trobem 
cap mena de sentit. No hi ha 
cap infraestructura, amb una 
carretera que no arriba a ser ni 

comarcal. No ens garanteixen 
tampoc que el tren passi per 
allà, almenys a 20 anys vista...
Hi ha o no una empresa que 
ofereixi 1000 llocs de treball?
Si de debò hi ha una empresa 
interessada, que vingui i que 
presenti un pla d’empresa. Aquí 
no ens han vingut a fer cap de-
manda. Les empreses que han 
vingut aquí, sempre demanen, 
totes, l’autovia al costat. 
Però la Generalitat continua 
defensant Can Morera.
Ens han cridat l’atenció dient 
que com podem estar en contra 
quan ells fa anys que estan tre-
ballant per portar-hi empreses, 
a Can Morera... És que la Ge-
neralitat treballa per un privat 
per fer de promotor econòmic 
del seu terreny, o per l’interès 
públic? Perquè si treballa per 
l’interès públic, podem bus-
car una sortida que no cal que 
passi per aquell territori, fins 
i tot en algun altre municipi...  
En canvi, sembla que s’estigui tre-
ballant només per a promocionar 
el sòl industrial d’un propietari en 
concret. És tot una mica obscur.

QUINA ÉS L’ENERGIA 
DEL TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I LA SOSTENIBILITAT. 
Cadascun de nosaltres tenim una energia que ens impulsa a avançar i  
construir el futur que volem. I, avui, cadascun de nosaltres pot comptar amb 
aquesta energia sostenible per fer-ho. Sigui quina sigui la teva energia, creu-hi.

What’s your power?

endesa.com

AF_ENDESA_LA VEU DELANOIA_250X90_GENERICO_A_CATALAN.indd   1 19/3/19   11:07
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El grup de govern i 
Som-hi tornen a po-

sar-se d’acord, ara per 
crear una “comissió 

paral.lela” de l’aigua, 
però ERC i Poble Actiu 

voten en contra

Dijous vinent, acte de suport 
al Casal Popular als CDR’s detinguts

Acord de Junts i Igd Som-hi per crear la Comissió de l’Aigua
REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés que Aigua és 
Vida critiqués l’in-
forme jurídic de 

l’Ajuntament d’Igualada per 
no permetre’ls participar en 
la comissió d’estudi sobre la 
municipalització de l’aigua, 
Igualada Som-hi anunciava 
que presentaria una moció per 
crear una segona comissió que 
inclogués les entitats socials. I 
aquest dimarts, el regidor de 
Sostenibilitat i Mobilitat, Mi-
quel Vives, anunciava que el 
grup de Junts per Catalunya 
votaria en el ple, previst al ves-
pre, a favor d’aquesta moció.
El grup municipal integrat 
per PSC, Comuns i Igualada 
Oberta va presentar una es-
mena, al Ple d’aquest dimarts 
a l’Ajuntament, perquè es creï 
una comissió “paral.lela” so-
bre la regulació i gestió del 
servei d’aigua que inclogui 
els moviments socials amb 
entitats com Aigua és Vida, 
CCOO i la Plataforma d’Afec-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l conegut igualadí Àn-
gel Ruiz és el nou presi-
dent d’ERC a Igualada 

fent tàndem amb Cristina Na-
varro com a vicepresidenta, 
qui ja va ocupar la sisena po-
sició a la llista electoral d’ERC 
en les darreres eleccions mu-
nicipals. 
La candidatura de Ruiz va 
ser escollida per unanimitat 
i agafa el relleu de la fins ara 
presidenta, la igualadina i 
Consellera de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya Alba 
Vergés. L’executiva la integren 
una trentena de persones en-
tre les quals la meitat són in-
dependents, sense militància 
al partit. 
Aquesta nova executiva està 
integrada per: Joan Reque-
sens, Gabriela Basurto, Otger 
Costa, Alícia Fernández, Pere 
Jaume Ferrer, Òscar Torrents, 
Enric Ferrer, Laura Farreras, 

tats per la Hipoteca. D’aquesta 
manera, Igualada Som-hi vo-
lia fer possible la participació 
d’entitats en els treballs que a 
partir d’ara s’hagin de fer per 
a regularitzar i acabar decidint 
la gestió del servei de l’aigua a 
la ciutat.
La formació recorda que “la 
posició que hem estat lluitant 
des de l’inici és que aquestes 
entitats puguin ser a la comis-
sió d’estudi i per això vam de-
manar ajornar el punt del Ple 
per a poder-ho treballar detin-

gudament. Davant un informe 
desfavorable proposem aques-
ta alternativa per a garantir 
la seva participació en tot el 
procés amb una comissió que 
tindrà les funcions d’estudi i 
anàlisi com la primera comis-
sió. Creiem que és just perquè 
aquestes entitats fa temps que 
estan treballant l’assumpte i 
lluitant-lo a peu de carrer. Ho 
demanem perquè han estat 
clau a posar sobre de la taula 
la qüestió i conscienciar sobre 
la necessitat de regularitzar el 
servei i la gestió pública”.
Igualada Som-hi creu indis-
pensable iniciar la regularit-
zació del servei de l’aigua a la 
ciutat i resoldre la manca de 
contracte de concessió que hi 
ha en aquests moments. Tam-
bé defensa la municipalització 
del servei de l’aigua i demana 
que la resta de partits es pro-
nunciïn sobre com voldrien 
que fos el servei. D’altra ban-
da, recorda que la decisió final 
serà del Ple i que les comissi-

El Ple també ha aprovat, en 
aquest cas per unanimitat, 
l’atorgament de subvencions 
per a la restauració de façanes i 
d’ajuts a entitats sense ànim de 
lucre per a projectes i activitats 
d’interès social.
En l’apartat d’Hisenda, s’ha 
aprovat sense cap vot en con-
tra la bonificació de l’impost 
sobre construccions a favor 
del Taller Àuria, SCCL per les 
obres de condicionament de 
l’entrada de les instal·lacions 
del taller. També s’ha aprovat 
la mateixa bonificació a favor 
de MIPS, Fundació Privada, 
per les obres de reforma de 
l’edifici d’assistència sanitària, 
si bé en aquest cas la sol·licitud 
ha tingut el vot en contra de 
Poble Actiu i l’abstenció d’Es-
querra Republicana.
En la part no resolutiva, el Ple 

ons proposades s’encarregaran 
d’estudiar les diferents possi-
bilitats de prestació del servei 
sense tenir caràcter vinculant. 
La decisió final la prendrà el 
Ple mitjançant una votació 
quan les comissions hagin 
acabat els seus treballs.

Els regidors que formen part 
del Consell d’Aigua de Rigat 
deixaran de cobrar
El regidor Miquel Vives tam-
bé ha anunciat que, “per evi-
tar qualsevol ombra de dubte 
i fent un exercici de transpa-
rència, els dos regidors que 
formen part del Consell d’Ad-
ministració d’Aigua de Rigat 
deixaran de cobrar qualsevol 
remuneració a partir d’avui”.
Miquel Vives també s’ha mos-
trat confiat en el fet que, a 
més de la moció que presen-
tava Igualada Som-hi, també 
s’aprovés la comissió d’es-
tudi integrada per regidors 
de l’Ajuntament, tècnics del 
consistori i representants dels 
consells de districte. En aquest 
sentit, Vives ha sentenciat que 
“l’aigua és un tema prou seriós 
com per a fer-ne política”.
ERC i Poble Actiu, en contra

En el ple, l’Ajuntament va 
aprovar iniciar el procediment 
que té per objectiu l’assoli-
ment de la titularitat pública 
del servei d’abastament d’ai-
gua a la ciutat. El punt que 
regula el procediment va ser 
aprovat amb els vots a favor de 
Junts per Igualada, Igualada 
Som-hi i Ciutadans i amb els 
vots en contra d’Esquerra Re-
publicana i Poble Actiu. 
El text final, que preveu la 
creació de la comissió d’estu-
di encarregada de la redacció 
de la memòria justificativa del 
procediment, inclou l’esmena 
presentada per Som-hi que 
proposava la creació, també, 
d’una comissió sectorial de 
l’aigua en què tinguin cabu-
da les entitats Aigua és Vida, 
la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca i CCOO i totes 
aquelles altres entitats que 
tinguin un interès destacat en 
aquesta matèria.
El Ple ha refusat, en canvi, 
dues esmenes presentades pels 
grup d’Esquerra Republicana 
i Poble Actiu que proposaven 
que la comissió d’estudi inclo-
gués un representant de l’enti-
tat Moviment per l’Aigua i un 
representant de la PAH.
La comissió d’estudi que s’ha 
de constituir estarà integra-
da per sis representants dels 
grups municipals, sis tècnics 
de l’Ajuntament i un represen-
tant de cada consell territorial 
de districte de la ciutat, en re-
presentació dels usuaris.

ha aprovat el Manifest pel Dia 
Internacional per a l’Elimina-
ció de la Violència Envers les 
Dones, que ha tingut els vots 
favorables de tots els grups, tret 
de Ciutadans, que es va abste-
nir.

Presència dels Mossos 
davant els Jutjats
El Ple s’ha tancat amb el debat 
de tres mocions. La primera, 
de suport a l’anul·lació de l’or-
dre del TSJC de protegir les 
seus judicials amb els Mossos 
d’Esquadra, ha estat presenta-
da per Junts per Igualada i ERC 
i ha tingut el suport d’Igualada 
Som-hi, l’abstenció de Poble 
Actiu i el vot en contra de Ciu-
tadans.
La segona moció, presentada 
pels tres grups independentis-
tes, era de suport al manifest 

presentat per diverses entitats 
sobiranistes d’Igualada contra 
la violència policial exercida 
durant les protestes en contra 
de les sentències del Suprem. 
S’ha aprovat amb l’abstenció 
d’Igualada Som-hi i el vot en 
contra de Ciutadans.

Explicacions pel lloguer de 
l’edifici Ciclope
Finalment, Igualada Som-hi 
ha presentat una tercera mo-
ció que proposava demanar 
explicacions al Departament 
d’Afers Socials de la Genera-
litat en relació amb el lloguer 
de l’edifici Cíclope d’Igualada, 
que ha d’acollir la seu del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya. 
El text ha rebut el suport de 
Junts per Igualada i l’abstenció 
d’Esquerra Republicana, Po-
ble Actiu i Ciutadans.

L’Ajuntament dona suport al manifest 
contra la violència policial a joves a l’A2

Àngel Ruiz, nou president 
d’ERC Igualada

Isabel Caballero, David Prat, 
Josep Maria Palau, Roger Ro-
drígo, Montse Argelich, Joan 
Teixidó, David Tarrida, Nú-
ria Ramon, Iolanda Gandia, 
Josep Maria Colomer, Maria 
Fernàndez, David Cantero, 
Joan Manel Tomàs, Paula Ber-
rocal, Joan Mangues, Iolanda 
Gandia, Joan Valentí, Eulàlia 
Closa, Gemma Balsells, Jordi 
Besa, Mònica Morros, Susan-
na Campo, Carolina Telechea, 
Alba Vergés i Enric Conill. 

El proper dijous 28 de novem-
bre tindrà lloc un acte de su-
port als membres de CDR de-
tinguts. Serà a les 8 del vespre, 
al Casal Popular d’Igualada-El 

Foment, i anirà a càrrec de 
Frederic, del Grup de Suport 
d’en Txevi Buigas de Folgue-
roles (Osona), un dels empre-
sonats preventivament. 



L’empresa igualadina 
Cardiac Future iDEA 
cardioprotegeix la Copa 
Davis a Madrid

El Vendrell va acollir la segona trobada per a 
preparar el Congrés de la Vegueria del Penedès
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L’empresa d’Igualada Cardiac 
Future iDea, ha arribat a un 
acord amb la clinica Mapfre 
del Tennis per tal de cardi-
oprtegir la Copa Davis, que es 
disputa aquests dies a Madrid, 
durant els proxims dos anys.  
L’operatiu desplegat garan-
teix la salut cardíaca dels es-
portistes participants, la dels 
professionals treballadors i la 
dels milers de visitants. Per a 
l’ocasió, Cardiac Future iDea 
ha desplegat tretze desfibril·la-
dors de la marca Cardiac Sci-
ence de la cual es distribuidor 
oficial,  en diferents punts del 
recinte esportiu, i s’encarrega 
del seu manteniment.
Marc Sanllehi, gerent de Car-
diac Future iDEA explica “la 
importància que  esdeveni-
ments esportius com aquest 
donin exemple i comptin 
amb desfibril·ladors, ja que els 
participants estan sotmesos a 
grans esforços i exigències i la 
prevenció pot salvar vides”. 

REDACCIÓ / LA VEU 

La segona reunió pre-
paratòria del Congrés 
sobre la Identitat de la 

Vegueria del Penedès es va 
celebrar dissabte passat al 
Vendrell en el Centre Cívic 
L’Estació amb l’assistència de 
l’alcalde de la ciutat Kenneth 
Martínez i les tres regidores 
d’urbanisme, ensenyament i 
Turisme, Nuria Rovira, Silvia 
Vaquero i Bàrbara Maria Pe-
ris. També hi foren presents 
Dolors García,  presidenta 
de l’Institut d’Estudis Pene-
desencs i diverses personali-
tats de l’àmbit cultural pene-
desenc.
L’alcalde de la ciutat va expli-
car que s’ha de donar contin-
gut a la realitat política admi-
nistrativa,  que sempre va al 
darrera dels fets que constru-
eixen la realitat econòmica, 
cultural i social. El Penedès, 
que és un territori històric de 
frontera, ha d’afermar la seva 
personalitat i ser capaç d’in-
tegrar a la gent que marxa de 
les conurbacions de Barcelo-
na i Tarragona. I en aquest es-
cenari la Cultura és un agluti-
nant de la diversitat. 
Felix Simon fa referència a les 
diferents personalitats de les 
quatre comarques que com-
posen la Vegueria, però que 
es complementen perfecta-
ment. Així s’ha d’aprendre a 
gestionar el territori a partir 
d’aquestes realitats, pensant 
sempre en el servei a les per-
sones i com contribuir des del 
Penedès a un món més soste-
nible i solidari, tenint l’horit-
zó de l’Agenda 2030. 
El debat, dirigit per Joan 
Tarrada, va estar centrat en 
aquesta realitat. El Penedès és 

un territori històric complert, 
però avui encara està lluny de 
tenir una activitat estructu-
rada i continuada. Hi ha l’eix  
Alt Penedès – Garraf, que ja 
funciona amb una mancomu-
nitat de serveis que ha creat 
un lligam potent de col·labo-
ració. El Baix Penedès té una 
vinculació molt forta amb el 
Camp de Tarragona i explora 
fórmules de participació més 
intenses amb aquest eix, però 
l’Anoia encara no participa 
gaire en aquestes dinàmiques.  
S’explica que l’Institut d’Es-
tudis Penedesencs està fent 
molta activitat, però és min-
sa la seva presència a l’Anoia 
i ens pensa que cal afermar 
les relacions amb les entitats 
equivalents d’aquesta comar-
ca. De fet es van explorar 
diferents camins per definir 
millor el patrimoni cultural 
de la Vegueria i de les formes 
de projecció tant internes 
com externes.  Hi ha mol-
ta feina feta, com el Llibre 
Blanc de la Cultura del Pene-
dès, on hi ha tres comarques, 
però no l’Anoia, que també 
té molta feina feta, però que 
caldria posar-la en comú. 
Així es van explorar els dife-
rents elements culturals que 
poden donar contingut a la 
Vegueria, aprofitant les tra-
dicions i els costums de les 
poblacions per reforçar el 
sentit de pertinença, amb els 
elements que ens són propis, 
sense que es perdin que pu-
guin arribar de fora.
Es recorda la importància de 
connectar amb la cultura que 
interessa a la gent. La gent és 
la gran prescriptora. Els co-
municadors culturals s’han 
d’adaptar al cercle a qui es 
dirigeixen. Hi ha una cultura 

erudita de museus i llibres, 
però també una cultura de 
base com la que encarnen fe-
nòmens com el que encarna 
Rosalia, castells, festes popu-
lars, activitats musicals, con-
ferències i tantes altres. Tota 
l’activitat humana és cultu-
ra. Ens necessitem tots, però 
cadascú farà aquelles activi-
tats per les que se senti atret. 
Per això s’haurà de definir el 
Contingent i Contingut Cul-
tural i com fer que la gent del 
territori visqui la nova rea-
litat que ha de deixar de ser 
solament administrativa per 
convertir-se en una social-
ment compartida. 
Al final de la reunió es va 
fer un repàs de la situació de 

les altres tres ponències, Em-
presa i Coneixement, Turisme 
i Territori. Raimon Gusi va 
aprofitar per reivindicar que 
la delegació territorial de Cul-
tura hauria d’estar al Vendrell i 
Bàrbara Maria Peris va expli-
car que hi ha moltes coses de 
les que presumir a la Vegueria 
i només cal saber com expli-
car-les a la gent, per tal que 
vingui a cada poble i ciutat i 
gaudir-ne. Fèlix Simon aprofi-
ta aquesta intervenció per do-
nar les gràcies a tothom, dient 
que d’aquest tema se’n parlarà 
la setmana vinent a Vilanova i 
la Geltrú a la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer. Com sempre 
tothom hi és convidat i només 
cal aportar idees.

Dia
INTERNACIONAL
DE LA Ciutat
EducadorA

Dissabte, 30 de novembre de 2019 a les 12 h 
a la sala d’actes de l’Edifici de la Teneria

(Pl. del Rei, 15 Igualada)

Xerrada a càrrec de Lidia Garcia,
responsable Educació360 de la Diputació de Barcelona

Educació360:
més i millors oportunitats
per a tothom
La Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments 
de Renovació Pedagògica i la Diputació de Barcelona 
han decidit sumar esforços per impulsar l’Educació360, 
educació a temps complet a Catalunya.

Educació360 vol que tothom tingui més i millors 
oportunitats educatives en tots els temps i 
espais de la seva vida i connectar l’educació i els 
aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu per 
a que cada infant i jove construeixi el seu propi itine-
rari vital amb equitat i sense exclusions.

Comptem amb tu per fer de la nostra 
ciutat una comunitat que educa.

Ensenyament
Igualada

#EducatingCityDay
#igdensenyament
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La inauguració de la nova imatge de la plaça va tenir lloc dissabte al migdia. / JOAN GUASCH

L’igualadí Joan Maria 
Morros, nou Degà del 
Col·legi de Periodistes

REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte va tenir lloc 
la inauguració de les 
obres de millora de 

la popularment denominada 
plaça dels Porcs. L’actuació, 
que ha consistit en una refor-
ma integral del centre d’aquest 
emblemàtic espai, ha inclòs la 
plantació de noves espècies 
vegetals, a més de la creació 
d’una zona de jocs infantils, 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a fins ara degana del 
Col·legi de Periodistes 
de Catalunya, Neus Bo-

net, ha informat aquesta set-
mana en el decurs de la Junta 
de Govern ordinària, que dei-
xa el càrrec després de sis anys 
com a degana i de quatre més 
com a vicedegana de l’entitat. 
Bonet ha explicat als membres 
de la Junta que els motius que 
l’han portat a prendre aquesta 
decisió són estrictament fami-
liars i personals. La Junta de 
Govern ha aprovat en la ma-
teixa sessió, com determinen 
els Estatuts del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, que 
l’igualadí Joan Maria Morros, 

REDACCIÓ / LA VEU 

N eix una iniciativa que 
treballa pel ressorgi-
ment del sector de la 

vinya a l’Anoia: el nou celler 
Pla de Morei, propietat d’una 
família d’emprenedors vitivi-
nícoles que fa més de vint anys 
que es dediquen a la  vinya de 
cultiu ecològic a la Torre de 
Claramunt i ara han decidit 
fer un pas més i elaborar el seu 
propi vi.
Gràcies a una inversió de més 
de mig milió d’euros, el projec-
te de la família Bartrolí-San-
güesa, amb Mercè Sangüesa 
al capdavant, ha esdevingut 
una realitat: ja són al mercat 
els seus primers vins, una pro-
ducció de 15.000 ampolles de 
vi elaborat amb raïm propi, 
batejat amb noms relacionats 
amb la indústria paperera de 
la comarca, i emparat en la DO 
Catalunya.
Els propietaris de Pla de Morei 
estan convençuts del potenci-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Comissió d’Urba-
nisme i Mobilitat de 
l’Anoia (CUMA), que 

depèn de la Unió Empresarial 
de l’Anoia (UEA), es va reunir 
amb Isidre Gavín i Xavier Flo-
res, secretari i director general, 
respectivament, del Departa-
ment d’Infraestructures i Mo-
bilitat de la
Generalitat de Catalunya. La 
trobada tenia per objectiu trac-
tar diversos temes en relació a 
les infraestructures, carreteres 
i mobilitat de la comarca de 
l’Anoia, conèixer les inversions 
previstes al territori i exposar 
les demandes dels empresaris 
en aquest àmbit.
A l’inici de la reunió els dos 
convidats van exposar la seva 
visió global de la comarca as-
segurant que “l’Anoia és un 
territori amb moltes possibi-
litats de creixement, amb una 
molt bona situació geogràfica 
a nivell de Catalunya, amb vies 
de comunicacions importants 
que creuen la comarca, i amb 
un important potencial gràci-
es a actius com la Universitat o 

fins ara vicedegà i Cap d’In-
formatius de RAC1, passi a 
ocupar el càrrec de degà del 
col·legi fins que es convoquin 
les eleccions, previstes d’aquí 
un parell d’anys. El relleu es 
formalitzarà a mitjans del mes 
de desembre.

Nova imatge de la Plaça dels Porcs
amb l’objectiu que la plaça es 
converteixi en un nou punt 
de trobada veïnal. Per acon-
seguir-ho també s’ha canviat 
la font i el paviment i s’han 
eliminat places d’aparcament. 
El cost de la intervenció ronda 
els 225.000 euros.
L’alcalde, Marc Castells, ha 
destacat aquesta intenció de 
fer un espai més amable per 
als ciutadans i ha assenyalat, 
també, l’aposta per reforçar-hi 

l’activitat comercial. 

Zona taronja
En aquest sentit, ha comentat 
la voluntat de projectar una 
zona taronja d’aparcament en 
un espai municipal contigu a 
la plaça. Castells ha recollit, 
igualment, la petició d’instal-
lar un espai per aparcar bici-
cletes que ha fet Carles Saya-
vera, que ha estat l’encarregat 
de parlar en nom dels veïns.

Enèsima trobada empresarial 
demanant millores en infraestructures

Neix una nova iniciativa 
per impulsar el vi 
produït a l’Anoia

al vitivinícola de l’Anoia i per 
això es proposen recuperar 
part de l’esplendor vitivinícola 
que la comarca havia tingut al 
principi del segle XX, quan a 
la Torre de Claramunt -on es 
troba el celler-, el 84% de la 
superfície cultivada era vinya. 
La comarca de l’Anoia tenia 
en aquell moment més hectà-
rees de vinya que la veïna DO 
Penedès, i des de Pla de Morei 
volen treballar per recordar 
aquest potencial i posar-lo 
en valor utilitzant el concepte 
“Viticultors de l’Anoia” per tor-
nar a posicionar l’Anoia com a 
territori de llarga tradició viti-
vinícola i també per dignificar 
la feina dels pagesos que s’hi ha 
dedicat durant dècades.
En un context de debat sobre 
el preu del raïm, els propieta-
ris de 85 hectàrees de cultiu al 
cavall entre l’Anoia i el Pene-
dès, han decidit apostar pel seu 
propi negoci, construint un 
celler que va finalitzar la pri-
mavera de 2018.

l’aeròdrom”.
Des de la CUMA es van ex-
posar una sèrie de temes que 
preocupen als empresaris de la 
comarca, i entre els més desta-
cats es va parlar de la C15, que 
uneix Igualada amb Vilafranca 
del Penedès; la B224, que va 
des de Capellades fins a Mas-
quefa; l’A2 i la Ronda Sud. Isi-
dre Gavín i Xavier Flores van 
explicar en detall els estudis i 
projectes que hi ha previstos en 
aquestes vies, però també van 
voler apuntar una reflexió en 
aquest sentit: “tenim clar des 
del govern que és més impor-
tant fer una bona gestió de les 
infraestructures existents que 
no pas fer inversions amb els 
ulls tancats”.
A la reunió també es va par-
lar de la demanda de noves 

implantacions d’empreses que 
busquen sòl industrial. Isidre 
Gavín va afirmar que des de 
l’òptica del Govern “nosaltres 
orientem a les noves demandes 
a un canvi de paradigma i els 
diem que si necessiten terreny, 
cal mirar cap a la 3a corona que 
és on hi ha l’Anoia, ja que la 1a 
i 2a corona no tenen dispo-
nibilitat de sòl industrial”. En 
aquest sentit, el secretari d’In-
fraestructures i Mobilitat de la 
Generalitat va assegurar que 
“en aquesta línia l’Anoia té una 
gran oportunitat”.
A nivell de mobilitat amb 
transport públic Gavín i Flo-
res van explicar que des del 
govern s’estan treballant dife-
rents projectes entre ells el de 
crear un carril bus a l’entrada 
de Barcelona.



Àmplia agenda d’actes en ocasió del 
Dia contra la Violència Masclista
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L a co-xef del Somiatrui-
tes, Zhou Mengxin, 
ha guanyat el premi 

“Cuiner 2019” del Fòrum Gas-
tronòmic de Barcelona. Un 
guardó que s’ha decidit en un 
70% pel vot de la ciutadania, 
i en un 30% per la valoració 
d’un comitè d’experts i crítics 
gastronòmics. Mengxin és la 
primera dona que aconsegueix 
aquest premi.
A finals d’octubre van comen-
çar les votacions populars a 
través d’un formulari web al 
portal del diari La Vanguar-
dia, on Mengxin es disputa-
va el premi amb els xefs Isaac 
Monzó (Cal Trunfó, Les Torres 
d’Oristà), Sergi Ortiz (L’Antic 
Forn, Cervera), David Rus-
tarazo (Nairod, Barcelona) i 
Pere Venturós (Terra, Berga). 
Finalment la cuinera igualadi-
na ha estat la guanyadora del 
prestigiós concurs del Fòrum 
Gastronòmic, un dels esdeve-

REDACCIÓ / LA VEU 

D imecres s’ha presen-
tat l’agenda d’actes 
per commemorar el 

Dia internacional per l’elimi-
nació de la violència contra les 
dones que s’organitzen i es co-
ordinen des de la Mancomuni-
tat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena (MICOD). La pre-
sentació ha anat a càrrec de les 
regidores d’Igualtat d’Igualada, 
Carlota Carner, i Vilanova del 
Camí, Laura Pavón. 
Carner ha destacat que “any 
rere any, treballem per elabo-
rar una agenda plena d’acti-
vitats de diversos formats que 
tenen l’objectiu de visibilitzar 
els diferents tipus de violències 
masclistes que patim les dones. 
Enguany hem volgut incidir en 
aquelles violències normalit-
zades que les dones hem patit 
des del moment de néixer fins 
a l’envelliment i que, malaura-
dament, formen part de la nos-
tra quotidianitat”. Amb aquesta 
finalitat, els ajuntaments de la 
MICOD penjaran les pancar-
tes reivindicatives a les balco-
nades durant una setmana, del 
21 al 28 de novembre. Serà du-
rant aquests dies que tindran 
lloc la majoria d’esdeveniments 
de la commemoració del 25N. 
En l’acte central es comptarà 
amb la participació de la Yo-
landa Domínguez, prestigiosa 
artista visual i experta en co-
municació i gènere, que oferi-

rà una conferència amb el títol 
“Canviar les imatges per can-
viar el món”, en què explicarà 
quina influència han tingut les 
diferents representacions de la 
dona en l’art i la comunicació 
en les violències masclistes. 
Serà el dijous 21, a les 12.30 h, a 
la sala d’actes de l’Institut Pere 
Vives Vich L’agenda també in-
clou activitats que poden ser 
d’interès per a dones, homes i 
persones no binàries, de dife-
rents edats. Seran en forma de 
tallers, conferències, activitats i 
accions artístiques, cinefòrums 
i exposicions. 
Els tallers volen ajudar a trobar 
eines per establir límits, refle-
xionar sobre el mandat dels 
rols tradicionals de gènere, so-
bre la necessitat de tenir eines 
per a l’autodefensa i proposa-
ran noves masculinitats. Tam-
bé hi haurà la possibilitat de 
participar de diferents accions 
artístiques, com per exemple la 
pintada del mural contra la vi-

olència masclista a la Pobla de 
Claramunt o la que tindrà lloc 
a la Kaserna sobre publicitat 
sexista. A més, es projectarà la 
pel·lícula “Womanhood” de la 
Beryl Magoko sobre mutilació 
genital femenina, al cinema 
Ateneu d’Igualada, i “Viaje al 
cuarto de una madre”, de la 
Cecilia Rico, en el marc de la 
Mostra Internacional de Cine-
ma de Dones. 
L’agenda es pot trobar en els 
edificis municipals, les bibli-
oteques, els centres cívics i els 
espais juvenils i, en format di-
gital, a www.micod.cat.
Les Regidories d’Igualtat con-
viden a tota la ciutadania a 
sumar-se a les activitats i a rei-
vindicar el dret de les dones a 
una vida lliure de violències 
masclistes i a la capacitat de de-
cisió sobre els nostres cossos i 
les nostres vides, fent partícips 
els homes en aquesta lluita i en 
el treball per construir noves 
formes de masculinitat.

Un detingut en una 
operació antidroga de 
la Guàrdia Civil
REDACCIÓ / LA VEU 

D imecres va tenir lloc 
una macrooperació 
de la Guàrdia Civil 

a Igualada contra el tràfic de 
drogues i organització crimi-
nal. A primera hora del matí, 
diversos agents del cos espa-
nyol van entrar i registrar di-
versos domicilis a la capital 
de l’Anoia en una operació 
que s’està portant a terme en 
quatre províncies: Barcelona, 
Osca, Lleida i Illes Balears.
Segons alguns testimonis, la 
Benemèrita es va endur una 
persona detinguda, però no 
se’n coneixen més detalls, ja 

que l’operació continua oberta 
i hi ha secret de sumari. 

Demà, festa dels Drets dels Infants a 
la plaça de l’Ajuntament
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament ha orga-
nitzat diverses activitats 
amb motiu de la cele-

bració del Dia Universal de la 
Infància, que se celebrava el 20 
de novembre. La commemora-
ció es fa en el marc d’Igualada 
com a Ciutat Amiga de la In-
fància, tal com recull el conve-
ni signat amb l’UNICEF.
Una primera activitat ja va te-
nir lloc el dijous dia 14, amb 
la constitució de Consell d’In-
fants per al curs 2019-20, en 
una sessió plenària en què es 
van nomenar els petits nous 
consellers, 30 membres que re-
presenten 15 escoles.
Pel que fa a les celebracions 
del mateix dia 20, una repre-
sentació del Consell d’Infants 
d’Igualada assistia a l’audiència 

que el president del Parlament, 
Roger Torrent, fa en el marc del 
30è aniversari de la Convenció 
sobre els Drets dels Infants. 
A més, també la nostra ciutat 
també se suma a la iniciativa 
d’il·luminar de blau l’Ajun-
tament amb motiu d’aquesta 
commemoració.
D’altra banda, també amb mo-
tiu del 20N, Igualada celebra 
dissabte la Festa dels Drets dels 
Infants, que tindrà lloc a la pla-
ça de l’Ajuntament de 4 a 7 de 
la tarda. La festa començarà 
amb tallers, activitats i l’actu-
ació del Consell d’Infants, qie 
farà la representació del ma-
nifest d’aquest any: “Per mi i 
per tots els meus companys. 30 
anys de Drets”.
La Festa inclourà una activitat 
especial, amb una màquina 
del temps dissenyada especial-

ment perquè els infants puguin 
enviar un missatge als infants 
del futur d’Igualada, en què els 
desitgen que cuidin els drets 
dels nens i les nenes tant com 
ells ho han fet.
Riera també ha destacat el 
compromís de l’Ajuntament 
amb la Declaració de Colònia, 
concretat durant la trobada de 
Ciutats Amigues de la Infància 
de Catalunya, que va tenir lloc 
el 30 d’octubre a Barcelona. En 
aquest sentit, ha destacat que 
“és important que els munici-
pis que apostem per la infància 
i els seus drets i que hem estat 
reconeguts com a Ciutat Ami-
ga de la Infància tornem a fer 
explícita aquesta aposta, que 
volem que es concreti amb ac-
cions i mesures per aconseguir 
un impacte real en la vida dels 
infants i adolescents”.

La co-xef del Somiatruites, 
“Cuinera 2019” del Fòrum 
Gastronòmic

niments més rellevants pel sec-
tor de la cuina al país.
En el darrer any, la xef Zhou 
Mengxin ha destacat per la 
seva participació al certamen 
internacional de joves cuiners 
San Pellegrino Young Chef, 
classificant-se entre els 10 
cuiners finalistes de la regió 
Ibèrica i Mediterrània i obte-
nint el premi San Pellegrino a 
la Responsabilitat Social. D’al-
tra banda, el restaurant Somia-
truites,  ha revalidat el distintiu 
Bib Gourmand de Michelin, 
que distingeix els restaurants 
que ofereixen una cuina d’altra 
qualitat a preus assequibles.
Zhou Mengxin és co-xef  del 
restaurant Somiatruites, junta-
ment amb el seu marit, David 
Andrés, xef i copropietari del 
restaurant. Mengxin, nascuda 
a la província xinesa de Yun-
nan, va començar la seva tra-
jectòria darrere els fogons com 
a estudiant a l’Escola Oficial de 
Cuina de Pequín. L’any 2013 va 
arribar a Espanya.
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Jornada a l’Hospital 
sobre el suïcidi en joves

REDACCIÓ / LA VEU 

El dia 8 de novembre es va re-
alitzar la segona edició de la 
jornada sobre conducta suïci-
da en joves que, enguany, ha 
portat el nom de “salut i edu-
cació, un encreuament de ca-
mins”. El programa dissenyat 
va resultar d’interès, tal com 
mostra l’elevat nombre de 
participants, que es va situar a 
prop dels 100 assistents.  
La jornada anava adreçada a 
professionals de l’atenció pri-
mària de salut, de l’educació i 
de la salut mental. També era 
d’especial interès per estudi-
ants de grau i postgrau en el 
camp de les ciències de la sa-
lut i l’educació. 
Aquesta activitat s’emmarca 
dintre del ‘programa d’abor-
datge de la conducta suïcida 
i la desregulació emocional 
per joves’ que es desenvolu-
pa durant 2019 a Igualada. 
Aquest programa es du a ter-
me gràcies al finançament de 
la Diputació de Barcelona, i 
pretén desplegar un pla d’ac-
ció orientat a la prevenció de 
la conducta suïcida en joves 
d’entre 12 i 25 anys. En con-
cret, s’adreça a capacitar els 
professionals d’ensenyament 
secundari, batxillerat i forma-
ció professional de l’Anoia, en 
la detecció i intervenció pre-
coç de la conducta suïcida i 
dels problemes de regulació 
emocional en el context aca-
dèmic. 
Aquest projecte és la continu-
ïtat d’un de semblant que es va 
desplegar durant el 2018, i que 
va sorgir per donar resposta a 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus Universi-
tari Igualada-UdL es 
proposa despertar les 

vocacions científiques i tec-
nològiques entre el jovent de 
l’Anoia a través de la nova ofer-
ta de tallers. L’alumnat d’ESO i 
Batxillerat de la comarca po-
drà conèixer de més a prop 
disciplines com la química, la 
física, l’organització industrial 
i logística i la informàtica a 
través d’activitats pràctiques 
que impartirà el professorat 
del campus igualadí: conèixer 
les reaccions químiques, de-
terminar quanta cafeïna conté 
una beguda de cola, treballar 
el disseny i la impressió 3D 
o fer els primers passos per 
aprendre a programar són no-
més alguns dels tallers que es 
proposen.
En total s’ofereixen 24 tallers 

algunes dades recollides prè-
viament a la ciutat d’Iguala-
da. Aquestes, suggerien que 
el 32.7% d’una mostra de 238 
joves s’havia autolesionat al-
menys un cop al llarg de la 
seva vida (aquest estudi es va 
publicar a la revista Pyschia-
try Research, al 2017). A més, 
es va poder observar com els 
joves que s’havien autolesio-
nat presentaven més malestar 
psicològic que aquells joves 
que no ho havien fet. 
La conducta suïcida és un 
problema de salut pública, i 
constitueix una de les princi-
pals causes de mort entre jo-
ves de 15 a 29 anys.
Aquest tipus de conductes 
inclouen les conductes d’au-
tolesió no-suïcida, les con-
ductes amb intencionalitat 
suïcida i la sobreingesta me-
dicamentosa sense intencio-
nalitat suïcida.
El propòsit de la Jornada ha 
estat sensibilitzar sobre la im-
portància de la conducta suï-
cida, tant a la població general 
com als professionals.
L’acte va comptar amb profes-
sionals de l’Hospital Universi-
tari Vall d’Hebron, l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, 
l’Hospital de Sant Joan de Déu 
de Barcelona, del Servei Edu-
catiu de Ciutat Vella, de l’Hos-
pital Clínic i, per descomptat, 
del coordinador de les jorna-
des, el Dr. Daniel Vega, psicò-
leg de l’Àrea de Salut Mental i 
Addiccions del Consorci Sa-
nitari de l’Anoia. El Dr. Vega 
és també el coordinador del 
Grup d’Estudi i Tractament de 
l’Autolesió (GRETA). 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Departament de Sa-
nitat i Salut Pública de 
l’Ajuntament d’Iguala-

da impulsa, a partir d’aquest 
mes de novembre i fins a l’11 
de desembre, un seguit d’acti-
vitats de promoció de la salut 
sexual i afectiva. La iniciativa 
porta per títol Figues i ous 
2019 i compta també amb el 
suport del Programa d’Igual-
tat de Gènere de la MICOD i 
del Cineclub Ateneu.
Entre les activitats programa-
des aquest mes de novembre 
hi l’exposició “Treu-li suc a la 
sexualitat”, que es pot visitar 

a l’Escola Anoia fins al dia 28. 
A més, aquest dissabte, a les 
11.30 h, l’Espai Cívic Centre 
acollirà l’espectacle famili-
ar “Figues, ous i de Parranda 
amb peres”, i el dijous 21, a les 

20 h, s’emetrà a l’Ateneu Cine-
ma el documental “Me llamo 
violeta” .
D’altra banda, des del dia 29 
de novembre fins al 5 de de-
sembre, el llaç vermell, que és 
el símbol de la lluita contra la 
sida, estarà penjat al balcó de 
l’Ajuntament. I, finalment, el 
dimecres 11 de desembre a la 
tarda es farà a l’Espai Cívic 
Centre el taller “El plaer està a 
les teves mans”.
La campanya inclou també la 
distribució dels kits del plaer 
(preservatius i lubricant) i ma-
terial informatiu a la Kasena, 
l’Espai Cívic Centre i a quatre 
farmàcies de la ciutat.

La campanya Figues i Ous torna a 
promoure la salut sexual i afectiva

El Campus-UdL ofereix tallers per 
incentivar vocacions entre el jovent

que les escoles poden concer-
tar amb el centre universitari 
al llarg de tot el curs.
La professora del Campus 
Universitari Igualada-UdL, 
Anna Bacardit, explica que 
el nou catàleg de tallers per 
a l’etapa de transició secun-
dària-universitat respon “als 
grans canvis socials i tecnolò-
gics que ens permeten albirar 
un canvi d’enfocament a les 
professions del futur” i és per 
això que vol incloure “diverses 
mirades a través del learning 

by doing, per incorporar-se 
estratègicament a la societat 
que resulti de la revolució 4.0, 
amb produccions cada vegada 
més intel·ligents i sostenibles 
i consumidors cada vegada 
més conscienciats i exigents”, 
apunta.
Tots els centres d’ensenya-
ment que estiguin interessats 
a participar en els tallers s’han 
de posar en contacte amb el 
Campus Universitari Iguala-
da-UdL a través del telèfon 93 
803 53 00. 
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REDACCIÓ / LA VEU 

El Saló de Sessions de 
l’Ajuntament va acollir 
dijous el Ple del Consell 

dels Infants, format per trenta 
escolars de la ciutat. La reunió 
es va iniciar precisament amb 
la benvinguda als nous con·
sellers que s’hi incorporen, 
representants dels diferents 
centres educatius de la ciutat.
La tinenta d’alcalde i regido·
ra d’Acció Social i Habitat·
ge, Carme Riera, va destacar 
que Igualada té la distinció 
de Ciutat Amiga de la Infàn·
cia i va recordar que aquest 
any se celebra el 30è aniver·

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament va acollir 
dissabte l’acte de lliura·
ment dels Premis Excel·

lència, atorgats a estudiants 
de selectivitat, cicles forma·
tius de formació professional, 
arts plàstiques, disseny i grau 
universitari. L’alcalde, Marc 
Castells, i la tinenta d’alcalde 
d’Ensenyament, Universitats 
i Joventut, Marisa Vila, van 
ser els encarregats de lliurar 
les distincions, que en aques·
ta ocasió es concreten en 33 
premis de 1.000 €. En concret, 
es van repartir 13 premis als 
estudiants que van obtenir els 
millors resultats en les pro·

ves de selectivitat, 2 premis 
d’estudis finalitzats de cicles 
formatius de Grau Mitjà, 8 
premis de cicles formatius de 
Grau Superior i 10 premis a 
les millors notes d’estudis de 
segon nivell universitari.
Castells, en el seu discurs, va 
fer valdre l’esforç individual 
de cada un dels premiats i l’es·
forç col·lectiu d’Igualada en 
l’aposta pel coneixement, con·
cretada en l’augment d’estudis 
i d’equipaments universitaris i 
en la consolidació de l’oferta 
de cicles formatius. L’Alcalde 
va subratllar que, amb aquests 
premis, la ciutat volia ajudar 
els estudiants a fer realitat els 
seus projectes.

El plenari del Consell dels Infants es reuneix a l’Ajuntament
sari de l’aprovació dels Drets 
dels Infants, efemèride que 
se celebrarà el proper 20 de 
novembre amb una jornada 
commemorativa que també es 
concretarà amb diversos ac·
tes a la capital de l’Anoia, que 
inclouran una visita al Parla·
ment de Catalunya.
Un cop constituït el ple, els 
seus joves membres es van 
anar presentant i explicant els 
motius i els objectius de la seva 
participació amb aquest òrgan 
institucional, que se centraven 
bàsicament en la possibilitat 
de fer sentir la veu dels infants 
i de col·laborar en la detecció i 
definició dels reptes que té la 

ciutat.
Per la seva banda, l’alcalde, 
Marc Castells, va plantejar les 
tres qüestions en què l’Ajun·
tament demana la implicació 
del Consell d’Infants, que són 
la lluita contra l’incivisme, les 
iniciatives per combatre el 
canvi climàtic i el suport a la 
candidatura d’Igualada per ser 
escollida capital de la cultura 
catalana de l’any 2022. A més, 
l’alcalde també va recordar 
que els centres escolars de la 
ciutat han iniciat un procés de 
participació per definir la fu·
tura ampliació del Parc Cen·
tral, que ha d’acollir un skate·
park en una àrea destinada al 

oci i al lleure infantil i familiar.
El Consell dels Infants es va 
crear l’any 2017 com un meca·

nisme de participació que per·
met als infants fer sentir la seva 
veu al consistori de la ciutat.
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Jaume Piqué, Jimmi, va oferir una xerrada al Casal Popular. / FR

Aquesta setmana, 
campanya de vacunació 
de la grip a Igualada

Un centenar de persones van participar en la 15a 
edició de la Festa de la Ratafia

L’Equip d’Atenció Primària 
Igualada Urbà i el CAP Igua-
lada Nord organitzen, amb 
el suport del Departament 
de Salut de la Generalitat i el 
departament de Sanitat i Sa-
lut Pública de l’Ajuntament 
d’Igualada, una campanya de 
vacunació antigripal estaci-
onal a la ciutat, adreçada es-
pecialment a persones amb 
un alt risc de complicacions 
si pateixen la grip i, també, a 
les persones o grups que po-
den transmetre-la, com ara 
convivents propers dels grups 
de risc o els professionals de la 
salut.
La campanya “Igualada sen-
se grip” es va iniciar dilluns i 
s’allarga fins avui divendres, 
la qual permet que aquell que 
vulgui es pugui posar la va-
cuna de 10 a 12 h al Casal del 
Passeig.
D’altra banda, la ciutadania 
també podrà vacunar-se, com 
cada any, al CAP Igualada 
Nord i al CAP Anoia, dema-
nant cita prèvia amb la seva 
infermera de referència.
La vacuna de la grip està espe-
cialment recomanada per a les 
persones majors de 60 anys, 
persones amb alguna malaltia 
crònica, dones embarassades i 
professionals de la salut.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Local de Xauxa va 
quedar petit aquest 
dissabte en acollir els 

més de 100 comensals que van 
compartir el dinar ratafiaire, 
una de les cites més emblemà-
tiques de la Festa de la Rata-
fia que arribava enguany a la 
seva XV edició. Després d’un 
migdia animat, on els prota-
gonistes van ser una trentena 
d’infants que van participar 
del contacontes i d’un taller de 
tardor, més de 70 racions de 
botifarra i peus de porc amb 
salsa de ratafia i una quaran-
tena de plats de paella vegeta-
riana van omplir les taules del 
local.
Després del ja tradicional bin-
go de sobretaula, tota l’atenció 
va desplaçar-se cap al Casal 
Popular El Foment, on Jaume 
Piqué (Jimmi), va oferir una 
xerrada sobre “Les begudes de 
la terra, una altra manera de 
descobrir país”. Rondaven les 
8 del vespre quan va tenir lloc 
l’entrega dels premis del XV 
concurs de Ratafia de l’Anoia. 
Enguany van participar-hi 

32 ratafies, essent un concurs 
molt disputat. El primer pre-
mi va ser per Montserrat Ribé 
Aribau, qui va rebre el quadre 
d’enguany pintat per Jordi Sa-
nahuja. El segon premi, un lot 
de vins d’Igualavins, va ser per 
a Glòria Morgades i el tercer 
guardó, per Pol Tarrida, con-
sistent en un lot de cerveses 
artesanes del Celler Cal Figue-
res. La cirereta del concurs va 
ser, com cada any, el tast po-

pular de les ratafies casolanes 
que va afavorir interessants 
converses sobre plantes, aro-
mes i petits secrets entre els 
elaboradors de ratafia. 
A mitjanit el concert del con-
junt Jam Jamaica & Paul Car-
ter va posar el punt final a un 
dia molt intens, de ratafia, de 
tradició, de festa i de cultura 
catalanes, una cita que conso-
lidava els 15 anys dels Amics 
de la Ratafia de l’Anoia, l’asso-

ciació que cada any promou, a 
l’estiu, la recollida d’herbes per 
elaborar la ratafia i que cada 
novembre celebra la seva festa 
anual.
Des dels Amics de la Ratafia 
de l’Anoia es vol agrair molt 
especialment els col·labora-
dors d’aquesta edició: el Casal 
Popular El Foment, el local del 
Barri de Xauxa, l’artista Jordi 
Sanahuja, Igualavins, Cal Ma-
ginet i el Celler Cal Figueres.

Torna el cicle de debats d’IDEA, amb una aposta 
aquest any pel disseny responsable
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’associació de professi-
onals del disseny, dis-
seny=igualada, convo-

ca l’edició 2019 d’IDEA 2019 
amb una sèrie de debats i tau-
les de treball orientades a de-
liberar sobre la importància i 
responsabilitat del disseny en 
la societat.
Els canvis de valors i costums 
socials, constatats els últims 
anys, s’han manifestat en la 
manera com el públic adqui-
reix els productes i quines 
necessitats prioritza. Aquests 
canvis obliguen a repensar, 
al disseny, sobre quins valors 
i quines necessitats ha de sa-
tisfer per a aquest nou usua-
ri. Disseny=igualada aplegarà 
empreses, professionals del 
disseny, institucions i admi-
nistracions per debatre els 
canvis a què es veu orientada 
la creació dels entorns on vi-
vim: espais, objectes o la in-
formació que rebem. El debat 
vol visualitzar també el treball 
fet en disseny amb impacte 
social i mediambiental.

El disseny amb impacte és 
aquell que respon a necessitats 
reals de la gent i que implica 
una millora en la seva qualitat 
de vida tant individual com 
col·lectiva. Això exigeix consi-
derar molts aspectes de la vida 
de l’element dissenyat, que van 
des d’una bona ergonomia 
i experiència d’usuari a una 
producció no contaminant, 
passant per la reparabilitat, 
possibilitat de reutilització, 
transport mínim, reciclatge, 
etc. El disseny amb impacte 
posa el centre  d’interès pri-
merament en l’usuari i desen-
volupa una metodologia basa-
da a escoltar i observar com 
utilitza la gent els elements del 
seu entorn i en identificar les 
funcionalitats que de veritat 
importen. En els debats s’espe-
ra tractar temes com l’econo-
mia circular i la responsabili-
tat social corporativa.
L’edició d’IDEA 2019 tindrà 
quatre debats/taules de treball. 
La primera abordava dimecres 
passat  la temàtica des del punt 
de vista del dissenyador, i ahir 
dijous es va fer la taula “Em-

presa i disseny responsable, 
sostenible, circular i social”.
A mitjans de desembre tin-
dran lloc dos debats prota-
gonitzats per entitats i plata-
formes del disseny, conduït 
per Oscar Guayabero (teò-
ric del disseny i  comissari 
d’exposicions) i una trobada 
amb les administracions pú-
bliques conduïda per Marta 
Escamilla, de Leitat Anoia 
(plataforma de transferència 
tecnològica).

A més s’organitzaran dos 
workshops amb empreses i 
dissenyadors, en col·laboració 
amb la Unió Empresarial de 
l’Anoia i l’associació Disseny 
Marked.
Paral·lelament a les taules 
de debat, que tindran lloc a 
l’Adoberia la Bella d’Igualada, 
es podrà visitar una exposició 
gràfica dels premis The Index 
Project, una iniciativa danesa 
de reconeixement internaci-
onal al disseny amb impacte 
social. L’activitat IDEA 2019 
compta amb el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada, el 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i 
el patrocini del Grup Carles. 
L’autor de la imatge/cartell és 
DD Disseny Gràfic. El progra-
ma sencer es podrà consultar 
a www.dissenyigualada.com.
Aquesta és la cinquena edi-
ció d’IDEA, una iniciativa 
de disseny=igualada dirigi-
da a establir llaços amb el 
món empresarial, i també a 
generar un espai de reflexió 
i prospectiva dels diferents 
àmbits del disseny.

Igualada s’adhereix a 
l’estratègia de 
prevenció del Sistema 
Nacional de Salut
L’Ajuntament d’Igualada s’ha 
adherit a l’Estratègia de pro-
moció de la salut i prevenció 
del Sistema Nacional de Salut, 
que promou el Ministeri de Sa-
nitat, Serveis Socials i Igualtat. 
A través d’aquesta iniciativa, es 
proposa el desenvolupament 
progressiu d’intervencions di-
rigides a la promoció de la sa-
lut i a la prevenció de malalties, 
actuant de manera integral so-
bre factors com activitat física, 
l’alimentació, les addiccions i el 
benestar emocional, tenint en 
compte els diferents entorns en 
què viuen les persones. L’objec-
tiu, doncs, és fomentar la salut 
i el benestar de la població pro-
movent estils de vida saluda-
bles i potenciant la seguretat de 
totes les persones.
L’adhesió a aquesta iniciativa 
suposa una oportunitat per 
integrar, coordinar i visibilit-
zar els esforços de promoció i 
prevenció de les accions que es 
desenvolupen des de diferents 
àmbits per tal de millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans. 



Creix un 62% el nombre d’empreses que es dediquen a les ‘smart 
cities’ a Catalunya. #SCEWC
438 empreses /  45.046 treballadors / 9.717 milions d’euros de facturació

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Més inversió internacional:
L’empresa nord-americana Esri instal·larà un centre d’R+D a 
Barcelona. L’empresa d’informació geogràfica escull la ciutat 
comtal per la seva capacitat d’atreure talent internacional.

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

El cv ja no és el principal valor 
del candidat sinó que és la persona

economia i empresa Espai patrocinat per
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Manel Macià Martí
Consultor RRHH per competències
@talentiagestio

Competències vs CV

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat

Hem de repensar 
“què volem que sigui l’economia”.

Enric Cordoba. 
Grau primer en enginyeria industrial, filosofia, economia i ciències políti-
ques. Màster en ecologia política, decreixement i justícia ambiental.
Membre del grup Economia Circular de la UEA.

“Durant massa temps les famílies han fet un sobreesforç per tal que 
els joves puguin accedir a la #Universitat. El #pressupost 2020 in-
clourà una rebaixa del 30% de les taxes universitàries”

Economia circular: Un canvi 
de paradigma, però de què? 

Des d’ara fa uns anys, el con-
cepte d’economia circular 
s’ha estès i no només ja és 
part del nostre vocabulari 

sinó que s’ha convertit en una estratè-
gia en l’àmbit sociopolític per arreglar 
els problemes associats a l’actual model 
econòmic. Per una banda, crec ho és 
per bones raons: o canviem el model 
econòmic linear o d’aquí a uns anys ja 
no podrem fer economia; perquè no 
ens podem oblidar d’un punt clau que 
és tan obvi que l’obviem: l’economia és 
material. Sigui tallar un arbre o con-
testar un e-mail, ambdues necessiten 
energia i materials. Des de qualsevol 
angle, reconèixer que l’economia és ma-
terial en totes les seves formes és un pas 
endavant per a poder arreglar-la. Mal-
grat això, el que proposo en la següent 
opinió és que posar-l’hi un pegat a un 
concepte en decadència no serà sufici-
ent per arribar a l’arrel del problema. 

La part circular es concentra en la part 
més tangible del tan ampli concepte 
anomenat economia.  Però li hem 
posat un adjectiu a un subjecte que, 
en la meva opinió, encara no entenem. 
Bé, potser sí que l’entenem, però 
d’una forma estreta, freda, mecànica 
i reduccionista. De fet, l’entenem com 
ens l’han ensenyat. Quantes vegades 
hem sentit o nosaltres mateixos hem fet 
servir el concepte de “l’economia” per a 
justificar la impossibilitat d’un projecte 
enfocat, per exemple, a la sostenibilitat. 
“No surten els números” solem dir. 

Crec que el primer pas cap a un sistema 
econòmic diferent és entendre que 
l’economia no és un déu que des del 
seu tron decideix com funciona el món 
(si fos així, seria un déu bastant cruel), 
si no que “l’economia” la fem nosaltres. 
Cada dia, al decidir com vivim decidim 
la forma que li donem a l’economia. 

El que em sorprèn més és que encara 
ens creiem falsos mites que segueixen 
incrustats dintre el nostre racionalisme 
econòmic i, desafortunadament,  els 
seguim reproduint. La tendència 
segueix essent donar el mínim als 
treballadors, mantenir les jerarquies 
per a tenir algú que revisi al que 
revisa a algú altre, que no es poden 
incorporar pràctiques sostenibles 
als processos productius per raons 
econòmiques... Però la realitat és que 
les empreses més resilients són les 
que empoderen a les treballadores, 
treballen en ambients més horitzontals, 
i constantment incorporen criteris de 
sostenibilitat a les seves pràctiques. 
I sabeu per què? Doncs és simple: les 
empreses les fan les persones. Com més 
contentes, millor ambient de treball (i 
no fa falta que expliqui les implicacions 
positives d’això). Com més horitzontal, 
més implicació, i com més sostenibles, 
menys costos. 

Com lligo aquesta crítica a la part 
circular de l’economia? La primera 
empresa descrita atraurà persones que 
vulguin fer la seva jornada i marxar 
a casa. La segona, persones que 
aportaran un pensament de millora 
constant al seu lloc de treball. Pel seu 
propi pes, en aquesta empresa, les 
persones implicades es preguntaran: 
Com podem reduir els nostres residus? 
Què en podem fer? Hi ha alguna altre 
empresa veïna que els pugui utilitzar 
o potser la mateixa empresa? O, 
simplement, per què creem residus?

El que plantejo aquí és que l’economia 
no esdevindrà circular fins que no 
ens replantegem, primerament, ¿què 
és l’economia? Una vegada ho fem, 
la tendència cap a la circularitat 
serà gravitacional. La primera R és, 
doncs, Repensar “què volem que sigui 
l’economia”.   

Fa uns dies una persona ens 
va visitar a les nostres ofi-
cines, en veure publicada 
una oferta de feina al nos-

tre web, i després de l’entrevista que 
vam mantenir li transmetem la nos-
tra opinió sobre el seu perfil comu-
nicant-li que tenia una experiència i 
coneixements que difícilment serien 
ocupables en el nostre entorn. Pos-
teriorment vam conèixer una pu-
blicació seva, en una xarxa social, 
queixant-se que teníem publicades 
un parell d’ofertes de feina a les quals 
ell encaixaria i no el vam postular a 
aquestes. No vam respondre ni vam i 
entrar a debatre sobre si les seves ha-
bilitats tècniques encaixaven o no en 
les ofertes però si teníem clar que les 
seves competències en absolut eren 
les requerides per als llocs que pre-
sumia eren per a ell apropiats.

S’ha posat èmfasi, fins a la sacietat, 
de la necessitat de comptar amb el 
millor talent possible en les empre-
ses però aquest no s’ha de circums-
criure exclusivament a les habilitats 
tècniques sinó que el talent també 
són les competències, actituds, les 
quals, en l’actualitat, són el principal 
factor diferenciador en les decisions 
de contractació de les empreses.

El cv ja no és el principal valor del 
candidat sinó que és ella, la persona, 
el principal valor. La diferència rau 
en la persona. Per descomptat que si 
ens demanen un perfil o altre ha de 

complir, com a mínim, amb uns es-
tàndards tècnics però seran els seus 
valors i/o competències les que deci-
diran fins a quin punt la persona que 
ocuparà el lloc serà altament compe-
titiva o no.

A les facultats o escoles no formen a 
les persones en una competència o 
una altra. Ens poden ajudar a millo-
rar o conèixer quines són les com-
petències més demandades o les més 
genèriques. Aquesta és una tasca que 
ha d’exercir en la família els nostres 
pares, mares o tutors. Si que és cert 
que existeixen certes competències, 
com ara “iniciativa” o “creativitat”, 
que són innates i no es poden for-
mar, encara que sí potenciar, i ens 
venen donades genèticament. Amb 
tot el descrit fins al moment vull re-
marcar que s’han de formar els nos-
tres fills en uns valors, que fet i fet 
seran les seves competències futures, 
d’acord amb el que la nostra època 
demanda, ens agradi o no. No estic 
parlant de crear robots però si d’in-
culcar competències com el com-
promís, responsabilitat, autonomia, 
iniciativa, capacitat d’aprenentatge, 
tolerància a la pressió, treball en 
equip o productivitat per exemple, i 
això no hauria de ser exclusiu de cap 
elit o grup humà.

Als nostres joves els hem de propor-
cionar el millor ensenyament possi-
ble però l’educació no la podem dei-
xar en mans alienes.  
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Xerrada de moda 
i estilisme: Reafirma la 
teva imatge com a dona

Intercanvi d’experiències en creació 
d’ocupació amb d’altres comarques

La botiga de roba interior La 
Corseteria d’Igualada organitza 
una xerrada d’estilisme, enfo-
cada a aprendre a jugar amb 
la moda i les tendències. Ves-
tir-se és un acte que fem cada 
dia, però segons el nostre estat 
d’ànim el gaudim o no. Aques-
ta xerrada pretén donar armes 
per a facilitar aquests dies gri-
sos i que es tornin de color.  
La xerrada anirà a càrrec de 
l’estilista i assessora d’imatge 
Susanna Maldonado de Millo-
ralatevaimatge.com 
L’acte tindrà lloc demà dissab-
te 23 de novembre a les 4, a La 
Corseteria Moda Intima Natu-
ral, al carrer Soledat, 16.

REDACCIÓ / LA VEU 

U ns cinquanta profes-
sionals, agents i càr-
recs electes de l’Anoia 

que treballen amb i per als jo-
ves es van reunir per treballar 
en el nou ‘Pla Comarcal de 
Joventut’ 2020-2024 el passat 
7 de novembre a l’Espai Jove 
Can Muscons de Vilanova del 
Camí. Aquesta trobada tracta 
d’un procés clau pel futur del 
territori dels joves anoiencs, 
en la mesura en què el Pla ha 
de constituir l’eina que guiï les 
accions en matèria de joventut 
i ha d’establir les bases a seguir 
els futurs quatre anys. 
A la jornada també han as-
sistit la vicepresidenta 5a del 
Consell Comarcal de l’Anoia 

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Anoia va acollir una 
jornada d’intercanvi 
d’experiències entre 

alguns dels territoris que par-
ticipen en el projecte ‘Treball 
a les 7 comarques’ del Servei 
Català d’Ocupació (SOC). Hi 
van participar tècnics del Con-
sell Comarcal de l’Anoia i de 
l’Ajuntament d’Igualada, dels 
ajuntaments d’Amposta i d’Ull-
decona, i del Consell Comarcal 
del Baix Ebre.
El vicepresident primer de 
Promoció Econòmica i Infra-
estructures del Consell Co-
marcal, Jordi Cuadras, destaca 
que “des del Consell vam creu-
re convenient impulsar aquest 
intercanvi d’experiències per 
a conèixer el treball que fan 
altres comarques i incorporar 
aquelles mesures que estiguin 
funcionant i que puguin donar 
servei a la ciutadania de l’Ano-
ia. Aquest és el nostre objectiu, 
fer tots els esforços per a millo-
rar la nostra tasca en facilitar la 
inserció laboral de les persones 
que no tenen feina al nostre 

Acte sobre estratè-
gies per a estimular el 
moviment d’un malalt 
d’alzheimer

L’Associació de Familiars d’Al-
zheimer i altres Demències de 
l’Anoia (AFADA) organitza pel 
proper dijous 28 de novembre 
a les 6 de la tarda, a la seva seu 
del Centre Cívic Montserrat, 
una xerrada sobre les estratè-
gies i maniobres que podem 
utilitzar per estimular el mo-
viment i/o ajudar a moure el 
nostre familiar. En la mesura 
del possible la sessió s’adapta-
rà a les necessitats específiques 
dels assistents en aquest àmbit.
La sessió serà conduïda per Mª 
José Soto, fisioterapeuta i oste-
òpata.  

Seminari dels Clubs 
Rotary catalans 
a Igualada
Demà dissabte 23, a l’Auditori 
de l’Escola Pia, es reuniran un 
centenar de representants de 
20 Clubs Rotary de Catalunya. 
Està prevista la ponència de  
Lydia Alcocen, Representant 
de la Fundació Rotària amb 
seu a Zurich a més de directius 
d’altres districtes espanyols.
És una jornada dedicada bàsi-
cament a la formació dels rota-
ris i a establir les línies neces-
sàries per al Pla Estratègic de 
les diferents Àrees d’actuació 
preferent. Amb diferens grups 
de debat i conclusions, es de-
cideixen Accions i Objectius a 
emprendre dedicades a la Jo-
ventut, Quadre Social i La Fun-
dació, i aspectes  com l’Imatge i 
Comunicació dels Clubs.            

Exposició sobre la 
sexualitat saludable 
dels joves
L’exposició itinerant organitza-
da per la Diputació de Barce-
lona Treu-li suc a la sexualitat, 
es pot veure fins al 28 d’aquest 
mes, a l’escola Anoia d’Iguala-
da. La mostra s’adreça als ado-
lescents de 12 a 16 anys amb 
l’objectiu d’aportar-los una 
visió positiva i saludable de la 
sexualitat. L’exposició se cen-
tra en el concepte de sexualitat 
i en la manera de viure-la, en 
la identitat sexual, i els mites i  
prejudicis, i els riscos associats.

Campanya de Càritas 
per trobar 
col.laboradors

Càritas Anoia Segarra inicia 
una campanya de captació de 
recursos per poder portar a 
terme la seva tasca d’acollir, 
ajudar i proposar activitats 
que permetin que les perso-
nes en risc d’exclusió puguin 
trobar camins per aconseguir 
l’autonomia. Per això les perso-
nes que formen part del grup 
Entitats amb Cor es posaran 
en contacte amb empreses, 
botigues i professionals per 
demanar la seva col·laboració 
periòdica o puntual.   A Càritas 
inverteixen els diners en ajudes 
directes per a cobrir necessi-
tats bàsiques, habitatge, roba, 
educació, salut... i en acompa-
nyament a la recerca de feina i 
formació.
Els diners per finançar els pro-
jectes arriben dels col·labora-
dors puntuals, periòdics (socis) 
i subvencions de l’Ajuntament, 
Generalitat, Estat o UE.
Qualsevol persona o entitat 
que vulgui col·laborar pot: 
• trucar a Càritas 93 8 03 27 47 
• enviar un correu electrònic 
a  caritas-aigualada@bisbatvic.
com 
• fer una transferència a  “la 
Caixa”  ES47 2100-0001-07-
0200221597

territori o busquen millorar la 
seva actual ocupació”.
La cap de l’Àmbit d’Estratègi-
es per a l’Ocupació del Con-
sell Comarcal de l’Anoia Síl-
via Biosca es va encarregar de 
presentar l’equip i els serveis 
de la primera seu de la jorna-
da, el Campus Motor Anoia. 
Tot seguit, l’equip del projecte 
‘Treball a les 7 comarques’ de 
l’Anoia va presentar els serveis 
a les persones que s’ofereixen a 
través d’Anoia Activa, en con-
cret els ‘Dispositius de suport a 
la inserció laboral de col·lectius 
amb dificultats especials’. Van 
explicar els municipis d’inter-
venció, el tipus d’accions, el 

perfil de les persones usuàries, 
els resultats obtinguts fins al 
moment, les metodologies em-
prades i l’abast territorial de les 
actuacions.
Ig-nova Empresa d’Igualada 
va acollir la segona part de 
la jornada, en què la cap de 
Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada Elisa-
bet Pelfort va fer la correspo-
nent presentació dels serveis 
de les instal·lacions. Tot seguit, 
l’equip tècnic va presentar el 
programa ‘Accions innova-
dores que permetin corregir 
situacions de discriminació i 
desavantatge laboral per raó de 
gènere. Atenea’. 

Primeres passes del Pla de Joventut 
2020-24 al Consell Comarcal

Carme Zaragoza, la Conselle-
ra de Joventut, Feminisme i 
LGBTI del Consell Comarcal 
de l’Anoia Carme González, i 
la coordinadora territorial de 
Joventut de Barcelona, Laura 
Ribalaiga.
La consellera Carme González 
explica que “el ‘Pla Comarcal 
de Joventut’ 2020-2024’ pre-

tén realitzar una foto fixa de la 
situació, descripció i diagnòs-
tic del territori, sobre la base 
de documents anteriors i les 
aportacions ciutadanes. Tam-
bé es treballarà conjuntament 
amb les entitats, ajuntaments, 
agents econòmics i socials i 
teixit associatiu en l’elaboració 
i la posada en marxa”.

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

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix
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ANOIA / LA VEU 

Tot i els bons resultats 
del nou servei que el 
Consell Comarcal va 

implantar el passat maig del 
2018, que situen els municipis 
que han incorporat el sistema 
de recollida porta a porta amb 
uns nivells de recollida selec-
tiva excel·lents, al voltant del 
80%, passat un any i mig toca 
afrontar nous reptes per tal de 
millorar la participació i con-
solidar el nou model arreu. 
Donat que l’Ordenança Regu-
ladora de la Gestió dels Resi-
dus Municipals del Consell 
Comarcal de l’Anoia estableix 
que el servei de recollida de 
residus porta a porta és l’únic 
sistema de gestió dels residus 
municipals en les poblacions 
en què s’ha implantat i que és 
un servei d’obligat compliment 
per part dels seus veïns i veïnes, 
l’ens comarcal, en acord amb 
les ajuntaments participants, 
està realitzant una tramesa 
informativa a tots els usuaris 
que, o bé no han recollit enca-
ra el seu kit o, tot i tenir-lo, no 
han participat del servei com a 
mínim des de 1 de gener d’en-
guany. 
Gràcies a la tecnologia i perso-
nal assignat a la gestió del ser-
vei, l’ens comarcal disposa de 
les dades de participació de tots 
els seus usuaris, fet que permet 
detectar aquells domicilis que 

no gestionen els residus a tra-
vés del porta a porta. Aquest, 
tot i ser un fenomen poc repre-
sentatiu -només un 13,5% de 
domicilis d’aquests municipis 
no han adoptat encara el siste-
ma- fa imprescindibles actua-
cions per a mitigar-lo. 
Santi Broch, vicepresident del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
i responsable de l’àrea de Sos-
tenibilitat i Territori, afirma 
que “la cura del medi ambient 
i l’òptim funcionament dels 
sistemes de recollida de resi-
dus són una responsabilitat 
compartida entre les Adminis-
tracions i la ciutadania i, per 
tant, durem a terme totes les 

accions que siguin necessàries 
per a conscienciar tothom que 
cal implicar-se activament en 
el bon funcionament d’aquest 
servei”.
El percentatge d’usuaris sense 
kit varia en funció dels nuclis 
i els municipis i, a tall d’exem-
ple, existeix un 7,9% d’usuaris 
sense kit al nucli de la Torre 
de Claramunt, mentre que a la 
urbanització de les Pinedes de 
l’Armengol, del mateix muni-
cipi, el nombre d’usuaris sense 
cubells s’enfila fins al 18%. En 
la resta dels municipis, els va-
lors són similars i oscil·len al 
voltant d’un 10% d’usuaris que 
no han recollit el kit del porta 

El Consell Comarcal inicia una acció comunicativa per millorar 
la participació al porta a porta i reduir conductes incíviques

Des d’aquest mes de 
novembre, tots aquells 
domicilis que, o bé no 
han recollit encara el 

“kit” de cubells del por-
ta a porta, o bé no han 

participat al porta a 
porta durant tot el 2019, 
rebran una carta infor-
mativa on se’ls indica 

com procedir per rever-
tir la situació

a porta i, per tant, no en par-
ticipen.
Un any i mig després de la im-
plantació del nou model de 
recollida i conscients d’aques-
tes dades, la tramesa enviada 
des del departament de Medi 
Ambient del Consell Comar-
cal pretén maximitzar la par-
ticipació al porta a porta i, 
d’aquesta manera, evitar o re-
duir l’abandonament de bosses 
o el turisme de residus cap a 
altres municipis de la comar-
ca, infraccions que poden estar 
realitzant aquests veïns i veïnes 
que no gestionen degudament 
els residus. 
És per això que tots aquests 

usuaris que encara no partici-
pen del nou model de recollida 
han rebut o rebran molt aviat 
aquesta carta informativa en 
què se’ls informa de l’obligato-
rietat de gestionar els residus 
municipals a través del servei 
porta a porta, segons el que es-
tableix l’Ordenança comarcal, i 
se’ls indica com han de proce-
dir per tal d’esmenar la situació.
El caràcter d’aquesta carta és 
merament comunicatiu i, com 
a tal, pretén informar als usu-
aris en qüestió de quina és la 
correcta gestió dels seus resi-
dus. No obstant, el Consell Co-
marcal no descarta, en un fu-
tur, emprendre accions de caire 
més coercitiu davant d’aquests 
i altres incompliments de la 
normativa.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Dimarts al matí, agents de 
la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra de la co-
missaria d’Igualada van rebre 
un avís que s’havia produït 
un accident laboral en una 
empresa de la Pobla de Clara-

munt.
L’accident es va produir quan 
un treballador, que acaba-
va de carregar un camió, va 
quedar atrapat per una ex-
cavadora que també estava 
fent maniobres de descàrre-
ga. Ràpidament el Sistema 
d’Emergències Mèdiques es 

va desplaçar al lloc però no va 
poder fer res per salvar-li la 
vida. La víctima és un home 
de 52 anys, de nacionalitat es-
panyola i veí de Vilanova del 
Camí.
Al lloc dels fets s’hi van des-
plaçar tres patrulles dels Mos-
sos d’Esquadra, els Bombers 

de la Generalitat i efectius del 
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques.
Els fets s’han posat en conei-
xement del jutjat d’instruc-
ció en funcions de guàrdia 
d’Igualada i del Departament 
de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies.

Un home mor mentre carregava un camió en una empresa de la 
Pobla de Claramunt
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Durant els darrers dies 
han començat els tre-
balls d’arranjament i 

reforç del mur d’escullera sobre 
el riu Anoia, al montbuienc bar-
ri del Pi. L’Ajuntament de Mont-
bui va adjudicar aquesta obra 
a l’empresa Perfo-Roca, per un 
import de 387.000 euros. Es 
tracta d’una actuació que busca 
solucionar definitivament una 
obra finalitzada inicialment de 
2015, i que va patir despreni-
ments parcials durant els anys 
2015 i 2018, fet que va portar a 
un replantejament per buscar 
una solució definitiva.
El projecte de consolidació i 
millora del talús va realitzar-lo 
l’empresa Paymacotas Engine-
ering, que és també qui realit-
za ara la direcció facultativa de 
l’obra. Es tracta d’una solució 
tècnica per respondre defini-
tivament als despreniments 
parcials de materials que han 
afectat la part central.  El nou 
projecte ha seguit els criteris 
tècnics de màxima seguretat. El 
projecte permetrà refer el mur 
d’escullera, donant solució a les 
filtracions d’aigua i també col-
locant uns anclatges que han de 
garantir l’estabilitat de l’actua-
ció. L’obra contempla la utilitza-
ció de materials i procediments 

Obres de remodelació i millora a diversos espais de Montbui

d’obra molt concrets, així com 
unes alçades determinades, per 
garantir una optimització del 
projecte constructiu.
Els treballs d’arranjament i re-
forç del mur d’escullera sobre 
el riu Anoia tenen un període 
d’execució màxim de cinc me-

sos i han de ser una realitat du-
rant la primavera del 2020. 

Obres de reordenament de 
l’entorn de Can Passanals
Durant aquesta setmana han 
començat els treballs d’ordena-
ció dels aparcaments i els ac-

MONTBUI / LA VEU 

Dilluns passat va tenir 
lloc a la mediateca del 
CCC La Vinícola una 

reunió explicativa del projecte 
de Prescripció Social, una inici-
ativa  impulsada conjuntament 
per l’Ajuntament de Montbui, 
el Centre d’Atenció Primària de 
Montbui i l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya.
La trobada, conduïda per res-
ponsables 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 mu-
nicipi, 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 pres-
cripció social és que aquestes 
persones puguin relacionar-se 
amb d’altres, i prevenir o ate-
nuar aquestes malalties. Els 
programes de prescripció so-
cial es basen en l’evidència 
que la participació regular en 
activitats comunitàries ajuda 
els pacients a desenvolupar 
recursos socials i psicològics, 
promociona un reforç positiu 
i ajuda a mantenir un estil de 
vida actiu i saludable i resilent 
contra els trastorns com la de-
pressió.  
La sessió va tenir com a ob-
jectiu presentar el projecte i 
també l’eina telemàtica “Aquí 
sí, actius i salut”, on es poden 

inscriure activitats comunità-
ries (tallers, cursos, jornades, 
caminades...) o bé aquells re-
cursos (associacions, parcs, 
piscines).
A finals de 2018 ja es va realit-
zar una primera trobada amb 
una desena d’entitats mont-
buienques, algunes de les quals 
ja hi col·laboren amb aquest 
projecte.
L’objectiu de la trobada va ser 
augmentar el nombre d’en-
titats col·laboradores amb el 
projecte, i anar determinant 
un catàleg d’activitats suscep-
tibles de poder ser realitzades.
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 psicolò-
gics, promociona un reforç 
positiu i ajuda a mantenir un 
estil de vida actiu i saludable 
i resilent contra els trastorns 
com la depressió.  

Les entitats montbuienques 
s’impliquen amb la prescripció social

MONTBUI / LA VEU 

El passat cap de setma-
na van començar a ce-
lebrar-se les primeres 

activitats del que serà la com-
memoració del centenari de 
l’Ateneu Cultural i Recreatiu 
del Nucli Antic. L’històric cap 
i casal de la vida associativa 
montbuienca celebra enguany 
el seu centenari, i en aquest 
marc es plantegen notables 
activitats.
D’una banda, dissabte passat 
es va organitzar una sessió de 
contes amb Mònica Torra, una 
xocolatada, i un espectacle de 

música per a la mainada. Ja 
al vespre, sopar d’entrepans 
a l’Ateneu i música per a tot-
hom. L’endemà diumenge a 
partir de les 12 del migdia es 
va organitzar l’acte inaugural 
del Centenari a la Plaça Major, 
celebrat amb molta emotivitat 
i posteriorment es va celebrar 
un espectacle, “Exili”, molt 
vinculat als moments que 
envolten actualment la vida 
catalana. A un quart de dues 
es va fer la foto oficial de so-
cis davant l’Ateneu i poc des-
prés va tenir lloc un aperitiu 
d’inauguració del Centenari 
per als socis de l’entitat.

Primeres activitats del 
centenari de l’Ateneu del 
nucli antic

cessos per a vianants de l’entorn 
de l’Església de Sant Maure, a la 
zona de Can Passanals. 
L’objectiu d’aquesta actuació es 
substituir totes les travesses de 
la rampa esglaonada i el pavi-
ment entre els esglaons amb 
formigó, creant un nou espai 
sobre l’altre aparcament ubicat 
a tocar del carrer del Pont, amb 
arbrat i alguns bancs, i netejar, 
ordenar i donar continuïtat al 
paviment dels dos aparcaments.
Amb això s’aconseguirà com-
plementar l’aparcament de la 
zona esportiva i de l’església que 
en moments puntuals necessi-
ten de més capacitat i a la vega-
da es comunicarà a peu el Parc 
Central amb aquests aparca-
ments i amb la zona esportiva. 
El projecte planteja també la 
creació d’una zona de mirador, 
la reposició de voreres, la col·lo-
cació de baranes de fusta, bancs, 
arbrat i l’ ordenació de la zona. 
La superfície d’actuació d’aquest 
projecte és de més de 2.200 me-
tres quadrats
L’actuació té un termini d’execu-
ció de dos mesos i va a càrrec de 
l’empresa Nou Actis SL.

Continuen les obres de la pla-
ça del Pi
Des de fa unes setmanes es rea-
litzen a l’emblemàtica Plaça del 
Pi de Montbui les tasques de re-
modelació d’aquest espai. 
L’actuació contempla una im-
portant millora de la mobilitat 
i l’accessibilitat d’aquest espai 
públic montbuienc, malmès 
per les arrels dels vuit pins que 
el presidien i que fins i tot feien 
perillar l’accessibilitat d’alguns 
dels edificis més propers.
Una vegada finalitzada l’actu-
ació, a la renovada Plaça del Pi 
s’ubicaran tres aurons blancs 
(“acer campestre”), uns ar-
bres de fulla caduca que a l’es-
tiu donaran ombra i a l’hivern 
afavoriran el pas de la llum del 
sol. El creixement de les arrels 
d’aquests arbres estarà limitat i 
no generarà els problemes ac-
tuals. El projecte també inclou 
que la il·luminació de la plaça 
es realitzi amb LEDS ajustables 
d’intensitat.
Les obres de remodelació de la 
plaça del Pi van a càrrec de l’em-
presa Moix, per un import d’ad-
judicació de 96.000 euros.
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La Pobla de Claramunt 
ha recuperat la figura 
del sereno, un ofici que 

estava oblidat. L’Ajuntament 
ha posat en marxa aquest 
nou servei durant el mes de 
novembre amb l’objectiu de 
donar un extra de tranquil·
litat als poblatans i a les po·
blatanes, que feia temps que 
reclamaven més vigilància 
durant les hores nocturnes.
Les funcions del sereno són 
recórrer els diferents barris 
i carrers del municipi, de di·
lluns a diumenge, de les 7 de 
la tarda a les 6 de la matina·

da, amb un cotxe logotipat 
com a “Control”. A més de 
millorar la sensació de segu·
retat al poble, aquesta servei 
també controla els equipa·
ments municipals i en cas de 
detectar alguna deficiència 
en l’enllumenat públic o en el 
mobiliari urbà ho comunica 
per tal de procedir al seu ar·
ranjament.
De moment, el servei s’oferirà 
fins a mitjan de març de 2020. 
Des de l’Ajuntament aquests 
primers mesos es consideren 
com una prova pilot per aju·
dar a definir·ne l’índex d’efec·
tivitat i decidir el seu segui·
ment els propers anys. 

La Pobla de Claramunt 
recupera la figura del 
sereno LA POBLA DE C. / LA VEU 

Més de 300 fotografies 
dels 50 anys d’histò·
ria de l’escola Maria 

Borés de la Pobla de Claramunt 
es recullen a la Sala Municipal 
d’Exposicions. Amb motiu de 
la celebració d’aquest aniversa·
ri, a l’espai cultural es pot visitar 
aquesta col·lecció des del diu·
menge 17 fins al dissabte 30 de 
novembre.
La mostra la van inaugurar 
l’alcalde, Antoni Mabras; la re·
gidora d’Ensenyament, M. Pau 
Castaño, i la directora del col·le·
gi, Marta Royo. L’alcalde va des·
tacar que l’escola poblatana s’ha 
convertit en referència per al·
tres centres educatius de l’Anoia 
i a més d’alumnes del municipi 
n’hi ha d’altres localitats de la 
comarca, gràcies a la bona feina 
que es porta a terme.
La directora del centre va ex·
plicar que l’exposició vol ser 

una recopilació dels records i 
moments més significatius vis·
cuts a l’escola durant aquestes 
cinc dècades. Marta Royo va 
agrair la feina de les professores 
i exprofessores que van treballar 
en la tria de les imatges i en el 
muntatge i de la gent del poble 
que va col·laborar amb l’aporta·
ció de material.  
En aquesta exposició els pobla·
tans i les poblatanes se’n senti·

Records fotogràfics de 50 anys 
d’història de l’escola Maria Borés 

ran en part protagonistes. Es 
poden trobar imatges dels inicis 
del col·legi, que es va inaugurar 
el 14 de setembre de 1969 amb 
el nom d’Escoles Graduades 
Mixtes Maria Borés. A partir 
d’aquí, el i la visitant pot fer un 
recorregut per aquests cinquan·
ta anys fins a l’actualitat. A més 
de les imatges, hi ha projectes 
realitzats pel centre i treballs de 
l’alumnat de diferents cursos.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

El divendres 29 de novembre 
és el darrer dia per presentar 
les sol·licituds de les beques 
per als alumnes de secundà·
ria i estudis superiors, con·
vocades per l’Ajuntament de 
la Pobla de Claramunt. Les 

ajudes estan destinades als 
menors de 25 anys empa·
dronats al municipi que es·
tiguin estudiant secundària, 
batxillerat, cicles formatius i 
estudis universitaris durant 
el curs 2019·2020 en centre 
públics i/o privats amb títol 
homologat. 

Últims dies per sol·licitar les beques per als alumnes de secun-
dària i estudis superiors

Les peticions es poden pre·
sentar a les oficines munici·
pals. També es pot fer a tra·
vés de la plataforma E·tram 
a https://tramits.lapoblade·
claramunt.cat. Tota la docu·
mentació necessària i la in·
formació es pot trobar al web 
www.lapobladeclaramunt.cat.

Reserva la teva butaca a:  A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 93 803 75 56

Temporada 
2019 - 2020Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

LA TIENDA DE LOS HORRORES  Teatre Coliseum

Dissabte,  dia 14 de desembre de 2019         Hora Sortida:  15.45h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Coliseum Entrades garantides a platea
 Dels creadors de 'La Jaula de las Locas' arriba al Teatre Coliseum  'La Tienda de los horrores'.Una comèdia musical electritzant a ritme de soul i rock & roll!
La història d'amor impossible entre Seymour i Audrey, empleats de la vella �oristeria del Senyor Mushnik, fa un gir inesperat amb l'aparició d'una misteriosa 
planta que pot convertir els desitjos en realitat. La vida al barri de Skid Row està a punt de canviar per sempre!
Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

Diumenge,  dia 12 de gener de 2020         Hora Sortida:  14.45h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Palau de la Música. Entrades garanti-
des 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 d’Hamburgo, l’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 �ores, 
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, cal afanyar-se a comprar les entrades, que cada any acostumen esgotar-se per els que busquen el regal 
perfecte per Nadal.

GRAN CONCERT D’ANY NOU  Palau de la Música
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Can Papasseit va acollir 
divendres una nova 
edició del VilaEduca, 

la Festa de l’educació de Vila-
nova del Camí. Una vetllada 
que va encetar-se amb dife-
rents tallers adreçat a infants i 
joves i que va acabar amb una 
ponència del sociòleg, perio-
dista i escriptor Salvador Car-
dús i el tradicional reconeixe-
ment a la comunitat educativa.
La quitxalla i el jovent van ser 
els protagonistes de la primera 
part del Vilaeduca, que va tor-
nar a comptar amb els tallers 
d’experimentació de Lab 06, 
els de Lego i els de Robòtica. 
Enguany i per salvar el fred es 
van fer a l’interior de Can Pa-
passeit.
Simultàniament, Rubén Cal-
dito de l’acadèmia Auntempo, 
va dirigir un taller workshop 
de música que va introduir 
l’acte institucional que va 
obrir la regidora d’Educació 
Eva Vadillo.
La regidora va comparar la 
tasca d’educar a un camí, “a 
voltes fàcil i planer i a voltes 
molt costerut i pesat que cal 
fer plegats: famílies, mestres 
i professors, alumnat, ciuta-
dania i com no, les adminis-
tracions. Perquè crec, va dir 
Vadillo,  que només si el recor-
rem conjuntament, superarem 
els obstacles i podrem gaudir 
en millors condicions del pai-
satge que ens ofereix”.
Tot seguit, el sociòleg, perio-
dista i escriptor, Salvador Car-
dús, va fer una ponència sobre 
el fer de “Fer de mares i pares 
en temps d’incertesa”. El Dr. 
Cardús, va parlar de la incer-
tesa com una part de la con-
dició humana que ens permet 
millorar i superar-nos. Així 
mateix va parlar dels valors, 
tot i que va reconèixer que ell 
prefereix parlar de virtuts i del 
poder d’educar-les. Cardús va 
parlar de la virtut de la tem-
prança, la virtut de la pacièn-
cia... per fer front a les vicissi-

tuds de la vida.
La ponència de Salvador Car-
dús va ser força ovacionada 
pel públic assistent, una sei-
xantena de persones, la ma-
joria procedents dels centres 
educatius del municipi que 
va ser reconegut també en el 
marc de la Festa de l’Educació.
Des de l’Ajuntament vilanoví 
es fa agrair i reconèixer la tra-
jectòria professional d’Andreu 
Pedregosa, que va exercir de 
conserge de l’Escola Joan Ma-
ragall des de 1984 fins a la seva 
jubilació el curs passat.
També es va fer un reconei-
xement a Montserrat Vilalta, 
que es va jubilar el passat mes 
de juny després de treballar 
durant 28 anys a l’Escola Joan 
Maragall.
I el tercer reconeixement va 
ser per a Josep Maria Solé, de 
l’Escola Marta Mata, coordi-
nador TIC, TAC, i conegut 
com “l’home del núvol”, del 
drive, del Google Suite for 
Education, dels racs, dels ca-
bles i dels chromebooks...
 
Reconeixements als projec-
tes de centre: els vincles que 
eduquen, el 2n en dansa i el 
Servei Comunitari
Des de la regidoria d’Educació 
també va oferir un reconeixe-
ment a diferents projectes de 
centre. Així, per exemple, es 
va posar en valor el projecte 
dels vincles que eduquen de 
les llars d’infants La Baldufa 
i El Molinet, aquests lligams 

que proporcionen als nens i 
nenes seguretat emocional i 
sentiment de pertinença al 
grup des de les primeres eta-
pes d ela vida.
També es va destacar al 2n en 
dansa que comparteixen les 
escoles Joan Maragall, Pom-
peu Fabra i Marta Mata. Un 
projecte que els ha permès 
celebrar el Dia Mundial de la 
Dansa amb l’ alumnat i fomen-
tar els valors de compartir, 
respectar, aprendre, cooperar 
i gaudir amb la complicitat de 
diferents entitats del municipi.
I, també es va posar de relleu 
el Servei Comunitari de l’Ins-
titut Pla de les Moreres. Un 
servei coordinat per Motse 
Marimón que ja ha implicat 
uns 400 joves de 4t d’ESO que 
han pogut experimentar i pro-
tagonitzar accions de compro-
mís cívic amb la col·laboració 
d’entitats i centres educatius 
locals.
L’Alcaldessa Noemí Trucharte 
va cloure l’acte acadèmic amb 
una intervenció en la qual va 
elogiar la tasca que es fa des 
dels diferents centres d’ense-
nyament públic del municipi i 
va tornar a posar l’Ajuntament 
a disposició dels equips edu-
catius per continuar avançant 
en favor d’una educació de 
qualitat.
La Festa de l’Educació, Vila-
Educa, es va tancar amb un 
refrigeri que va obrir un espai 
molt interessant d’ intercanvi 
d’impressions.

La ponència de Salvador Cardús i el 
reconeixement a la comunitat educativa 
tanquen el VilaEduca 2019 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El passat divendres es va 
instal·lar una carpa in-
formativa a la plaça del 

Mercat per informar sobre el 
procés participatiu que es va 
encetar l’11 de novembre. La 
regidora de Cultura Carlo-
ta Silva va oferir informació 
i suport per a complimentar 
les butlletes aquesta primera 
jornada al carrer va sumar la 
participació de 73 persones.
Des de Cultura s’han anunci-
at dues jornades informatives 
més, el 22 i el 29 de novem-
bre, també de 10:00 a 12:00 h 
a la plaça del Mercat.
El procés participatiu que 
es va encetar aquest dilluns 
convida la ciutadania a parti-

cipar de la política local deci-
dint els projectes en els quals 
s’invertiran fins a 27.500 €.  
Es pot participar omplint les 
butlletes en paper que s’han 
distribuït pels locals muni-
cipals: Cultura, Registre de 
l’Ajuntament, l’Oficina de Re-
gistre del Mercat Municipal 
de Sant Hilari, Centre Cívic 
Barri la Pau, Can Papasseit, la 
Biblioteca, el Casal de la Gent 
Gran i Can Muscons.
També es pot participar de 
manera telemàtica des del 
web municipal: www.vilano-
vadelcami.cat, que a les 11:00 
h d’aquest dilluns 18 de no-
vembre ja ha recollit 119 pro-
postes ciutadanes. 
El procés participatiu està 
obert fins el 29 de novembre.

El procés participatiu suma 
73 butlletes a la sessió 
informativa

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Conxita Casellas va fer 
aquest dilluns 18 de 
novembre 110 anys, i 

per tant, ja es pot considerar 
una supercentenària. Un ani-
versari que la converteix en 
l’àvia més gran de Vilanova 
del Camí i de la comarca, una 
de les més velles de Catalunya 
i una de les supercentenàries 
d’Espanya.
En aquesta especial celebració 
la van acompanyar familiars i 
amics i una nodrida represen-
tació municipal encapçalada 
per l’alcaldessa Noemí Truc-
harte. Els regidors de Serveis 

Personals i Gent Gran, Xavi 
Sala i Laura Pavón i la regidora 
de Cultura, Carlota Silva, van 
acompanyar l’àvia vilanovina 
que, malgrat els problemes 
auditius, va conversar amb ells 
de manera animada. En nom 
del consistori li van fer el lliu-
rament d’un ram de flors que 
va rebre amb entusiasme.
Entre les visites, dues veïnes, 
la Rosa i la Rosita, i dues re-
presentants del CAP vilanoví, 
que van traslladar-li les felici-
tacions del personal del cen-
tre de salut, i com no, la seva 
família amb qui va bufar les 
espelmes del pastís i va fer el 
tradicional brindis.

L’àvia més longeva, Conxita 
Caselles, celebra 110 anys

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 

Maestro: N'Faba 
Vidente médium con poderes naturales 

ayuda solucionar sus problemas: 
amor, salud, negocios,temas familiares,

 impotencia,resultados positivos con garantía.

Consulta en Igualada 
Tel: 631 55 46 41
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ÒDENA / LA VEU 

Amb motiu de la Set-
mana Europea de la 
Prevenció de Residus 

que se celebra del 16 al 24 
de novembre, l’Ajuntament 
d’Òdena recupera una cam-
panya per fomentar el reci-
clatge correcte de la brossa. 
La campanya “A Òdena sepa-
rem els residus domèstics” ex-
plica en quin contenidor s’ha 
de dipositar cada deixalla, en-
tre altres recomanacions per 
a la cura del medi ambient. 
La publicació detalla en quin 
contenidor s’han de diposi-
tar cada deixalla: la resta, la 
fracció orgànica, els envasos 
lleugers, la roba, el vidre, l’oli 
usat i el paper i cartró. També 
recorda la retirada de mobles 
que és el primer dilluns de 
cada mes al matí amb prèvia 

trucada al telèfon 938055768 
i  la ubicació de deixalleria 
d’Igualada que és la planta 
amb qui Òdena té un conveni 
perquè els odenencs puguin 
anar a dipositar els electrodo-
mèstics i els altres materials 
que no poden dipositar-se en 
cap dels contenidors de la via 
pública.
Per facilitar la recollida selec-
tiva de residus, l’Ajuntament 
posa a disposició dels veïns 
i veïnes d’Òdena un lot de 
tres bosses reutilitzables les 
quals faciliten tant l’emma-
gatzematge dels residus que 
es generen a la llar com el seu 

Òdena recorda amb una campanya com cal reciclar a les llars del 
municipi 

posterior trasllat als conteni-
dors especials instal·lats als 
carrers. Cada bossa té el ma-
teix color que els contenidors 
als quals s’ha d’abocar el con-
tingut de les bosses; la verda 
per al vidre, la groga per als 
envasos plàstics i llaunes i la 

blava per al paper i cartró. 
Les bosses es poden passar 
a recollir per l’Ajuntament a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
on s’entregaran fins a esgotar 
existències. 
El regidor de serveis territo-
rials, Raúl Galan, explica que 

El municipi se suma 
així a la Setmana Euro-

pea de la Prevenció 
de Residus

la campanya arriba en el marc 
Setmana Europea de la Pre-
venció de Residus però tam-
bé a un mes previ de les fes-
tes nadalenques dies de l’any 
que es generen més residus i 
que és més important que els 
ciutadans reciclin i tinguin 
un consum responsable. L’ob-
jectiu és fomentar la recollida 
selectiva de residus perquè es 
creïn hàbits de reciclatge i re-
cordar com fer-ho bé. 
La Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus és una 
iniciativa que compta amb el 
suport del programa LIFE+ 
de la Comissió Europea i té 
per objectiu sensibilitzar so-
bre la importància d’evitar la 
generació de residus, des de 
la reducció, el foment de la 
sostenibilitat, la promoció del 
consum responsable i la pre-
venció des de tots els àmbits.

ÒDENA / LA VEU 

Els homenatges a les es-
criptores Maria Aurè-
lia Capmany i Teresa 

Pàmies, la presentació literà-
ria De la poma a la pantalla 
amb la periodista Marta Ro-
queta i l’actuació de la Pallas-
sa Trafalgar seran els actes 
commemoratius del 25 de 
novembre, Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Vio-
lència envers les Dones, a la 
Biblioteca Municipal d’Òde-
na l’Atzavara.
El primer dels actes relaci-
onats amb el 25N es van fer 

dijous 14 de novembre a les 
7 de la tarda a la sala gran de 
la Biblioteca Municipal l’At-
zavara amb l’acte homenatge 
Teresa Pàmies, una cronista 
inoblidable. L’escriptora va 
ser recordada i rellegida en el 
marc de l’Any Teresa Pàmies 
(1919-2012), que celebra el 
centenari del seu naixement, 
on es posarà en relleu la 
seva figura, la seva “capacitat 
d’anàlisi, autocrítica, humor” 
i el seu compromís cultural i 
polític “amb la llengua, el país 
i el progrés social”.
Ahir dijous 21 de novembre 
a les 6 de la tarda la Pallassa 

Trafalgar portava a l’Atzavara 
els Contes per la coeducació 
i per la igualtat, per a nens i 
nenes de 4 a 7 anys, on es re-
visaran rols de gènere en els 
arguments de contes tradici-
onals i com petits canvis en 
la narració poden modificar 
l’imaginari infantil afavorint 
la igualtat entre nenes i nens. 
El dimarts 26 de novembre 
a dos quarts de 8 del vespre 
la companyia Trama realitza-
rà al Teatre Unió Agrícola el 
teatre fòrum “Això és amor” 
adreçat a joves de 12 a 16 
anys. A través de la història 
d’una parella es reflexionarà i 

es mirarà d’entendre allò que 
els ha portat fins on són ara. 
És una activitat gratuïta i no 
cal inscripció prèvia.
El dijous 28 de novembre 
a dos quarts de 7 de la tar-
da tindrà lloc a la Biblioteca 
Municipal l’Atzavara la pre-
sentació del llibre De la poma 
a la pantalla, amb la presèn-
cia de l’autora, la periodista 
i analista de gènere Marta 
Roqueta Fernàndez. El llibre 
“explora què vol dir estimar, 
enamorar-se, desitjar i viure 
el sexe en una època en què 
els ordinadors, els mòbils i les 
tauletes influeixen com ens 

veiem a nosaltres mateixos i 
com interpretem la resta del 
món”. La presentació literària 
s’inclou en els actes del 25N 
organitzats per la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena 
(MICOD).
Finalment, des del passat 11 
de novembre i fins el pro-
per dia 30 es podrà veure a 
la sala gran de la Biblioteca 
municipal d’Òdena l’exposi-
ció homenatge a la figura de 
l’escriptora, pedagoga i polí-
tica Maria Aurèlia Capmany 
(1918-1991), exposició con-
cebuda en ocasió del cente-
nari del seu naixement.

Referents femenines de la literatura catalana, revisions en el dis-
curs de gènere infantil i les relacions afectives en entorns virtuals 
centraran els actes del 25N a Òdena
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EL BRUC / LA VEU 

Un any més, l’Associ·
ació El Bruc amb la 
Cultura, juntament 

amb la Regidoria de Cultu·
ra de l’Ajuntament del Bruc, 
ja tenen a punt el Musical·
Bruc’19, el festival de música 
que s’està convertint en un re·
ferent indispensable de la tar·
dor al Bruc.
El cartell el formen quatre 
concerts amb un component 
completament eclèctic; qua·
tre estils musicals ben dife·
renciats per tal de satisfer els 
gustos de la major part d’es·
pectadors. D’altra banda, com 
en els darrers anys, l’objectiu 
ha estat crear una nova edi·
ció amb grups i formacions 
de reconeguda i excepcional 
qualitat i nivell musical. Cosa 
que ha convertit el festival en 
un dels més prestigiosos de 
la seva àrea geogràfica, tenint 
en compte les dimensions 
d’aquesta població de la co·
marca de l’Anoia.
El MusicalBruc’19 es durà a 
terme entre els mesos de no·

vembre i desembre. S’ence·
tarà el 30 de novembre amb 
el quartet osonenc OBESES, 
que dins la seva Gira Estel·
lar presentarà el seu nou disc 
Fills de les Estrelles. El TRIO 
DA VINCI amb el títol de 
Contrastos presentarà el 7 de 
desembre un programa amb 
obres del ric repertori per a vi·
olí, violoncel i piano. DAVID 
PASTOR QUARTET serà el 
concert de jazz, i la seva pro·
posta, que es presentarà el 14 
de desembre, és Film Sessions, 
un recorregut per les bandes 
sonores més emblemàtiques 
des del seu particular punt 
de vista. I en plenes festes de 
nadal, concretament el 28 de 
desembre, tancarà el festival el 
QUARTET MÈLT, tornant als 
seus orígens amb un concert 
de nadales a capella.
Al web www.elbruc·cultura.
cat es pot trobar tota la in·
formació, horaris i llocs on es 
faran els concerts del Musical·
Bruc’19 i es poden comprar 
els abonaments i les entrades. 
També es poden adquirir a 
l’Estanc del Bruc.

Obeses obrirà el 
MusicalBruc 2019

PIERA / LA VEU 

La Festa de la Rosta tor·
na un any més a Piera 
amb activitats diverses 

que pretenen donar a conèi·
xer les característiques de l’oli 
i el seu procés d’elaboració. 
L’esdeveniment se celebrarà 
diumenge 24 de novembre a 
partir de les 10 hores. Com 
en anteriors edicions, els mo·
lins de Cal Sadurní i Cal Nasi 
obriran les seves portes per a 
rebre la visita de pierencs i pi·
erenques que podran conèi·
xer, de mans d’experts, com 
s’elabora l’oli i seguidament 
gaudir d’un esmorzar popu·
lar amb pa torrat, oli nou i 
botifarra.
Des de la Regidoria de Turis·
me s’han introduït algunes 
novetats i s’han organitzat 
tallers per a infants i adults 
que volen donar a conèixer 
algunes varietats d’oli. Així, al 
molí de Cal Sadurní es podrà 

gaudir d’un taller gurmet per 
adults, on es podran conèixer 
i tastar les diferents singulari·
tats dels olis del Montserratí 
acompanyats de productes de 
l’horta. Al mateix temps, al 
molí de Cal Nasi, els infants 
podran aprendre i conèixer 
les diferents varietats, tas·
tant·les acompanyades de pa 
i xocolata. Pel que fa als ho·
raris dels tallers, es faran dos 

Arriba una nova edició de la Festa de 
la Rosta de Piera

torns: un a les 11 hores i un 
altre a les 12.30 hores. En el 
cas dels infants, els torns ani·
ran en funció de l’edat,  amb 
un primer torn per a nens i 
nenes de 5 a 7 anys, i un segon 
torn per a nens i nenes de 8 a 
10 anys. Per poder participar 
en aquests tallers s’ha de fer 
una inscripció prèvia enviant 
un correu electrònic a l’adre·
ça festarosta@visitapiera.cat.

PIERA / CARLES MUNTANER 

Demà dissabte s’aixeca 
el teló per darrera ve·
gada del 43è Concurs 

de teatre de Piera.Els encarre·
gats de fer·ho són el grup Far·
ga’m Teatre de Terrassa amb 
l’obra Verí amb  puntes de coixí. 
La companyia Farga’m Teatre 
neix al setembre del 2010, quan 
un grup d’amics es reuneix per 
fer una única representació 
d’una obra, El Regne de Lailo-
nia. Després de l’èxit d’aquesta 
representació i les ganes dels 

membres de la companyia 
de tirar endavant, es decideix 
continuar amb la companyia 
i créixer com a grup de tea·
tre. Des de llavors Farga’m ha 
representat les seves obres ar·
reu de Catalunya en diferents 
mostres i concursos, com La 
Mostra Nacional a Pineda de 
Mar, La mostra dels dies de 
Polònia a Barcelona, i diferents 
concursos del circuit amateur 
entre altres. En aquests 8 anys 
la companyia ha representat 
tres obres diferents, El Regne 
de Lailonia, La importància de 

ser Franc i En portada, obtenint 
diferents premis .

Sinopsi
· Tieta Abby! Tieta Martha! · 
Què vols estimat? · Qui és ell? 
· Qui és qui? Ah! És un dels 
nostres cavallers. · Dels vostres 
què? Però no pot estar aquí! 
Així que... · I tant que sí! Estarà 
amb els altres cavallers! · Els al·
tres? Però què esteu fent? · Una 
bona obra fem Mortimer! Una 
obra de caritat
L’obra és una comèdia de 90mi·
nuts de duració en un sol acte.

Darrera representació del Concurs de 
Teatre

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

oferta
Doble Suspensio,sota la foto a partir de 50€ E-bike 100€ mes 

en 24 quotes sense interesos

OFERTA
DOBLE 
SUSPENSIÓ 
A PARTIR DE 
50€/MES

E-BIKE
A PARTIR DE 
100€/MES

 Promoció regal aniversari 
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CAPELLADES / LA VEU 

Tal com es va fer públic 
fa uns dies, el Conse·
jo de Administración 

de Patrimonio Nacional aca·
ba d’aprovar dur a terme 31 
exhumacions de víctimes en·
terrades a la basílica del Va·
lle de los Caídos que tenen 
en marxa sol·licituds d’ex·
humació per part dels seus 
familiars. Entre aquestes sol·
licituds aprovades i contem·
plades hi ha la del capelladí 
Joan Pinyol, que fa 11 anys 
que lluita per treure el pare 
de la seva mare del mausoleu 
franquista.
L’acord del Consejo es va 
prendre el passat 1 d’octubre, 
molt abans que s’exhumés 
Franco d’aquella basílica, 
però no va ser comunicat 
a les famílies afectades fins 
la setmana passada. El ca·
pelladí Joan Pinyol va ser 
convocat a una reunió a Ma·
drid en la qual els responsa·
bles de Patrimonio Nacional 
van confirmar als familiars 
que a partir d’aquest Nadal 

lla del Santísimo juntament 
amb els 501 traslladats des de 
Lleida. El tercer pas consisti·
rà en una inspecció i avalu·
ació de l’estat en què es tro·
ben els cossos per part d’un 
equip de forenses. En quart 
lloc es resoldran cas per cas 
les sol·licituds d’exhumació 
a través del contrast amb les 
proves d’ADN aportades per 

Patrimonio Nacional autoritza l’exhumació del Valle de los 
Caídos del capelladí  Joan Colom, avi de Joan Pinyol

Joan Colom Solé (1898-1939), l’avi que vol treure Joan Pinyol del 
Valle de los Caídos

les famílies i per últim es du·
ran a terme les 31 exhuma·
cions i l’entrega dels cossos 
als familiars. Tot plegat s’ha 
acordat a partir de l’informe 
favorable que l’Instituto de 
Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja va entregar 
el 19 de setembre, després 
d’inspeccionar cadascuna de 
les criptes i que determina 

la viabilitat d’accedir·hi per 
dur a terme els treballs que 
ara s’han acordat.
Després de tants anys de llui·
ta, per a Joan Pinyol l’acord 
de Patrimonio Nacional afe·
geix noves esperances a la 
determinació que el capella·
dí va prendre el maig de 2008 
quan va saber que el seu avi 
havia estat traslladat al mau·
soleu franquista sense cap 
notificació a la família. I ho 
considera, més que mai, una 
qüestió de dignitat que cal 
reparar d’una vegada. Junta·
ment amb el seu, l’acord de 
Patrimonio contempla, entre 
altres, els casos de 5 víctimes 
procedents d’Àvila, 8 de Ca·
latayud, 1 d’Astúries, 7 del 
País Basc i 1 del país Valen·
cià, de manera que el cos de 
Joan Colom, ara com ara, és 
l’únic que es reclama des de 
Catalunya, respecte dels vora 
7000 cossos de catalans i ca·
talanes que es van traslladar 
al Valle de los Caídos. Men·
trestant Joan Pinyol es mos·
tra expectant davant dels fets 
que tindran lloc aviat i con·
tinua donant a conèixer ar·
reu del territori el llibre “Avi, 
et trauré d’aquí!” (Saldonar 
edicions, 2019) que recull 
la seva lluita i que dilluns va 
presentar per 31a vegada a 
Bellpuig i aquest divendres 
donarà a conèixer per 32a 
vegada a Balaguer. 

CAPELLADES / LA VEU 

Un any més els nens 
i nenes de tercer de 
primària de l’escola 

Marquès de la Pobla s’han 
trobat amb l’Alcalde de Ca·
pellades, Salvador Vives, per 
fer·li tota una bateria de pre·
guntes.
Els alumnes estan estudi·
ant com funciona un Ajun·
tament i l’organització. Per 
això els hi ha anat molt bé 
poder veure el consistori 
personalment i també fer ar·
ribar al batlle capelladí tots 
els seus dubtes. Els nens i 

nenes han combinat les pre·
guntes més generals – com 
funciona l’Ajuntament o com 
es prenen les decisions· amb 
algunes de més específiques 
sobre Capellades. Els temes 
que més els inquieten són 
els que fan referència als 
equipaments esportius: pista 
d’skate, pavelló poliespor·
tiu, piscina coberta.. i també 
sobre la bassa, actualment 
sense aigua. Com és habitual 
de cada any, també hi ha pre·
guntes més personals com 
per exemple si fer d’alcalde 
està bé o si és el que s’espera·
va abans de ser·ho.

Parlem amb l’alcalde

s’iniciaran els tràmits per a 
la inhumació, identificació 
i entrega a les famílies dels 
cossos reclamats.  També els 
van detallar els cinc passos 
que se seguiran a partir d’ara. 
En primer lloc s’elaborarà i 
es licitarà el projecte d’obres 
per a l’accés a les diferents 
criptes. En segon lloc es du·
ran a terme aquestes obres, 
primer a les criptes situades 
a la capella del Santo Sepul·
cro (a la dreta de l’altar ma·
jor), després a les de la cape·
lla del Santísimo (a l’esquerra 
de l’altar) i finalment a les 
criptes corresponents a les 
sis capelles laterals de la nau 
central, en una de les quals, 
la del Pilar, es troba l’avi de 
Joan Pinyol, després que fos 
traslladat el 1990 de la cape·

Després de tants anys de 
lluita, per a Joan Pinyol 

l’acord de Patrimonio 
Nacional afegeix noves 

esperances a la seva 
determinació

Ajuntament d'Igualada

ANUNCI
AJUNTAMENT D’IGUALADA

Contractació administrativa especial per a l’explotació del SERVEI DE BAR DEL 
SALÓ DE LA INFÀNCIA 2019/2020. El Saló de la Infància es portarà a terme del 
27 de desembre de 2019 al 4 de gener de 2020 al recinte de l’Escorxador, 
C/Prat de la Riba, 47 d’Igualada.

Per poder participar en la selecció per a l’adjudicació del SERVEI DE BAR DEL 
SALÓ DE LA INFÀNCIA 2019/2020, es fa públic el següent:

Forma de presentació de sol·licituds: Mitjançant l’eina de Sobre Digital acces-
sible a l’adreça web http://contractaciopublica.gencat.cat/per�l/igualada

Termini de presentació de sol·licituds: Des del dia 20 de novembre al dia 29 de 
novembre de 2019, ambdós inclosos.

Condicions: Segons document de condicions tècniques per a la prestació del 
SERVEI DE BAR DEL SALÓ DE LA INFÀNCIA 2019/2020, aprovat per l’Ajunta-
ment i publicat al Per�l del Contractant.
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CAPELLADES / LA VEU 

Ha començat la tercera 
edició de la Setmana 
de la Música. Diu-

menge s’ha obert l’exposició 
“1896-2016, 120 anys de for-
macions musicals a Capella-
des”, que es podrà visitar aques-
tes dues setmanes al Saló Rosa 
de La Lliga. La mostra recull 
en plafons la història musical 
de la nostra vila, amb imatges 
de les diferents formacions que 
hi hagut al llarg d’aquest segle 
llarg.
També diumenge es va poder 
gaudir al migdia amb el con-
cert a la Cafeteria de La Lliga 
de Marina Freixas i al vespre 
amb l’Orfeó de Santa Coloma, 
dirigit per Frederic Prat, amb 
l’acompanyament a l’orgue de 
Josep Xaubet. Prop d’un cen-
tenar de persones no es van 
voler perdre aquest recital amb 
aquesta formació que ha ja ac-
tuat a Capellades en altres oca-
sions.
La Setmana de la Música con-
tinuarà aquesta setmana amb 
moltes altres propostes. La pri-
mera, per als joves, dins el cicle 
Anem al Teatre, aquest dimarts 

s’ha gaudit amb l’actuació del 
grup In Crescendo, guanyador 
de la segona edició del concurs 
de TV3 Oh Happy Day.
El dijous 21 va servir per tal 
que els alumnes de primària de 
les escoles capelladines cone-
guin com funciona l’orgue de 
l’església de Santa Maria, amb 
les explicacions de Jonatan 
Carbó.
També al dijous, però per la 
tarda, la Biblioteca El Safareig 
va acollir el taller d’instru-
ments musicals “Low Cost” 
amb materials reciclats i de la 
naturalesa. La sessió, a les 6 de 
la tarda, serà dirigida per Àn-

gel Laguna.
Divendres, a les 6 de la tarda, 
els alumnes de l’Escola de Mú-
sica de Capellades tindran un 
berenar i després es farà un 
tastet musical de Santa Cecília 
amb els diferents grups de l’Es-
cola.
Per al cap de setmana hi ha 
dues propostes. Dissabte es 
farà el Concert de Tardor amb 
Cygnus Trio a la Sala Paper de 
Música, a les 7 de la tarda. Per 
al diumenge la proposta és el 
Vermut Swing que es farà al 
Mirador del Museu Molí Pape-
rer amb el grup Hop’s Trio, a la 
una del migdia.

Capellades viu la Setmana de la música

CAPELLADES / LA VEU 

La primera serà el dime-
cres 27 de novembre, a 
les 7 de la tarda, amb la 

representació teatral “Hola, 
sóc la Teresa: un viatge per la 
vida de Teresa Pàmies”, a càr-
rec de la Berta Rubió.
Aquest és un espectacle de 45 
minuts que repassa la vida de 
Teresa Pàmies en quatre mo-
ments clau: infantesa, joven-
tut (guerra), maduresa (exili) 
i vellesa a través de diferents 
anècdotes i amb una esceni-
ficació teatralitzada de la seva 
biografia.
Damunt l’escenari (presidit 
per un mapamundi de fons), 
trobem quatre espais defi-
nits: el de la infantesa, amb 
una cadira blanca petita; el de 
la joventut, amb una cadira 
blanca plegable i un casc de 
soldat; el de la maduresa, amb 
una maleta de viatge, i la de la 
vellesa, amb un vell balancí, 
també blanc.
L’actriu, amb un mer canvi de 
sabates i algun gir en el seu 
vestuari, anirà presentant al 
públic la vida de Teresa Pàmi-
es amb un to distès i un llen-
guatge proper per a fer arribar 
la història del personatge als 
espectadors més menuts.
La segona proposta serà el di-
vendres 29 de novembre a dos 

quarts de 8 del vespre, amb 
música. Dins els actes previs-
tos a la Setmana de la Música 
es podrà gaudir amb Celeste 
Alías presentant l’espectacle 
concert “Coses de la vida: a 
ritme de bolero”.
Tal com es detalla en el pro-
grama de mà, “cada dimecres, 
durant més de cinc anys, Te-
resa Pàmies va participar en el 
programa Els matins de Cata-
lunya Ràdio —conduït per Jo-
sep Cuní— comentant alguna 
notícia d’actualitat, algun fet 
de la vida quotidiana de la 
gent corrent. Amant com era 
dels boleros, la Teresa en tria-
va sempre algun per il·lustrar 
el tema que havia tractat.
L’autora opinava que les coses 
de la vida, fins i tot les més sò-
rdides i desagradables, es po-
dien explicar sense fastiguejar 
ni avorrir el personal. En el 
llibre hi trobem una selecció 
d’aquells  fulletons  llegits al 
programa  Els matins, acom-
panyats de la lletra del bolero 
que Teresa Pàmies cregué que 
més li esqueia”.
La veu de Celeste Alías i la 
guitarra d’en Dani Pérez posen 
música als boleros que Teresa 
Pàmies va comentar en el lli-
bre  Coses de la vida: a ritme 
de bolero. Xavier Serrano do-
narà vida a les cròniques que 
va escriure escriptor

La Biblioteca El Safareig 
es suma a la celebració de 
l’any Pàmies

CAPELLADES / LA VEU 

Representants de la Tau-
la de Dones de Cape-
llades van assistir a la 

reunió convocada pel Consell 
Comarcal de l’Anoia i l’Insti-
tut Català de la Dona –ICD- 
aquesta setmana passada.
A la trobada hi varen confluir 
diferents entitats de la comar-
ca, tant de més consolidades i 
amb llarga tradició feminista 
com altres d’emergents i de 
nova creació.
L’objectiu de la trobada és pre-
sentar a les diferents entitats 
l’estructura de l’ICD, amb el 
Consell Nacional de les Dones 
com a òrgan del qual sorgei-

xen les diferents comissions 
de treball que vehiculen la tas-
ca feminista des de múltiples 
vessants.
D’una banda es va presentar 
aquesta estructura a les assis-
tents i de l’altra se les va con-
vidar a integrar-se en aquest 
Consell Nacional de Dones.
En aquest sentit la regidora 
d’Equitat, Adela Morera, va-
lora en positiu aquesta troba-
da ja que “les integrants de la 
Taula de Dones de Capella-
des d’aquesta manera poden 
conèixer el treball que estan 
fent les companyes de la resta 
de la comarca i també unir-se 
al Consell, per treballar a ni-
vell nacional”.

La Taula de Dones 
participa al Consell 
Nacional de les Dones

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dimarts ha ar-
rencat l’edició d’en-
guany de la proposta 

“Anem al Teatre”, que porta 
espectacles de primer nivell als 
escolars de Capellades des del 
curs 2016/2017. En aquell mo-
ment hi van participar 369 
alumnes i amb els anys s’ha 
anat ampliant la proposta a 
més cursos i a més centres fins 
arribar als 853 que ho podran 
gaudir enguany.
Ara com ara l’Anem al Teatre 
permetrà que els nens i nenes 
de les escoles Marquès de la 
Pobla i Mare del Diví Pastor 
de Capellades; Torrescasana de 
Vilanova d’Espoia i de la Torre 
-des d’educació infantil fins a 

cicle superior- puguin gaudir 
de diferents propostes.
Aquest dimarts 19 de novem-
bre els de cicle superior –cin-
què i sisè- han estrenat tempo-
rada gaudint amb la magnífica 
música del grup In Crescendo, 

Comença el cicle “Anem al Teatre”

guanyador de la segona edició 
del concurs de TV3 Oh Happy 
Day. Han pogut escoltar can-
çons més conegudes i altres 
menys famoses, i fins i  tot al-
guna versió de plena actual·li-
tat per exemple amb la Rosalia.

CAPELLADES / LA VEU 

Capellades se suma nova-
ment a la convocatòria del 
Banc d’Aliments fent un 
gran recapte aquest diven-
dres i dissabte. Les persones 
que facin la seva compra als 

supermercats Condis, Bon 
Àrea, Caprabo i Dia podran 
col·laborar donant aliments a 
les persones voluntàries que 
s’encarregaran de la recollida.
Posteriorment aquestes tones 
d’aliment – l’any passat es va 
recollir 6500 quilograms de 

productes- s’entregaran a Ca-
ritas Capellades.
Els productes que fan més 
falta llet, llet per a nadons, 
sucre, farina, arròs, Colacao, 
llegum cuit, productes d’hi-
giene, de neteja per a la llar, 
bolquers i d’altres.

Avui i demà, el Gran Recapte



COMARCA  |  35Divendres, 22 de novembre de 2019

MASQUEFA / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona està duent a terme 
des d’aquest mes de no-

vembre i fins a finals d’any la 
senyalització dels camins del 
terme municipal de Masquefa 
que integraran el projecte de 
Vies Blaves que permetrà fer 
transitables més de 300 qui-
lòmetres de les lleres dels rius 
Llobregat, Anoia i Cardener 
per a vianants i mitjans no 

motoritzats.
En el cas de Masquefa els vi-
als senyalitzats connectaran 
la Via Blava de l’Anoia i la Via 
Blava del Llobregat a través 
del camí que recorre Espar-
reguera, Hostalets de Pierola, 
Masquefa i Espiells. A més, 
les Vies Blaves també passa-
ran per la passarel·la que està 
construint l’Ajuntament de 
Masquefa i que connectarà les 
urbanitzacions d’El Maset i de 
Can Quiseró.

Masquefa unirà les vies blaves de 
l’Anoia i del Llobregat

Les Vies Blaves passaran per 
una seixantena de municipis 
catalans millorant l’accessi-
bilitat a tres parcs naturals, 
12 espais naturals protegits i 
vuit espais turístics. Pel que 
fa al seu impacte turístic, el 
recorregut també inclou més 
de 5.000 places d’allotjament, 
entre hotels, pensions, allot-
jaments rurals, alberg i càm-
pings, que s’amplia a 10.000 
si es té en compte la seva àrea 
d’influència.

MASQUEFA / LA VEU 

Masquefa se sumarà 
enguany a la com-
memoració del Dia 

Internacional per a l’Elimina-
ció de la Violència Envers les 
Dones, amb l’objectiu de se-
guir fent pública la seva objec-
ció frontal a qualsevol expres-
sió de violència vers les dones, 
la seva voluntat de donar visi-
bilitat a aquestes problemàti-
ques i transformar aquesta re-
alitat, i el seu ple compromís i 
convenciment en treballar des 
de les institucions per a preve-
nir i erradicar qualsevol pràc-
tica i dinàmica de violència 
que atempti contra els drets i 
la dignitat de les persones.
I ho farà amb l’organització de 
dues propostes el dilluns 25 de 
novembre de la mà de l’Asso-
ciació Feminista de Masque-
fa i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

Curtmetratge “Tod@s somos 
un@”
Dilluns 25 de novembre, a les 
19.30 h, la Biblioteca Munici-

pal acollirà la presentació del 
curtmetratge “Tod@s somos 
un@”, realitzat i dirigit per 
Marga Piñol Buika i on hi par-
ticipen veïns de Masquefa.

Exposició “Vergonyes”
I del 25 al 30 de novembre, la 
Biblioteca Municipal serà la 
seu de l’exposició “Vergonyes”, 
realitzada per Helena Roche.
Des del consistori es convida a 
tots els veïns a participar de les 
diferents propostes i es posa 
en valor la tasca duta a terme 
per l’Associació Feminista de 
Masquefa.

Entrevista especial a Ràdio 
Masquefa
Finalment, dilluns 25 de no-
vembre l’emissora municipal 
Ràdio Masquefa emetrà a les 
10 h una entrevista amb res-
ponsables del Grup d’Atenció 
a la Víctima del cos de Mossos 
d’Esquadra de la comarca de 
l’Anoia. I a les 10.30 h, 13 h, 17 
h i 20 h es llegirà un manifest 
amb motiu del Dia Internaci-
onal per a l’Eliminació de la 
Violència Envers les Dones.

Masquefa se suma al 
Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència 
Envers les Dones

MASQUEFA / LA VEU 

Masquefa se suma a la 
Campanya del Gran 
Recapte d’Aliments 

que es porta a terme cada 
any arreu de Catalunya abans 
de les dates festives de Nadal 
per tal de recollir diversos ali-
ments i productes bàsics per 
les persones del nostre entorn 
que necessiten ajuda alimen-
tària.
Així doncs, des de l’organitza-
ció demanen fonamentalment 
la col·laboració de la població 
per recollir oli, conserves i llet 
en els diferents punts de reco-
llida d’aliments ubicats als cinc 
supermercats que participen 
en la campanya d’enguany: 
Condis (c/ Major), Condis (av. 
de la Línia), Mercadona, Punt 
Taronja, Àrea Guissona
A més a més, des del Gran Re-
capte, el Grup de Voluntaris 
de Masquefa i l’Ajuntament de 
Masquefa es fa una crida als 
veïns perquè s’apuntin com a 

voluntaris. Per fer-ho, només 
cal inscriure’s a través del se-
güent enllaç.
El Gran Recapte d’Aliments a 
Catalunya és una campanya 
de recollida d’aliments bàsics 
per aconseguir que les perso-
nes més necessitades del nos-
tre entorn rebin ajuda alimen-
tària; també serveix per donar 
a conèixer la situació que mol-
tes persones passen arran de la 
crisi econòmica. La campanya 
la duen a terme simultània-
ment els quatre Bancs d’Ali-
ments de Catalunya.
Els objectius principals de la 
campanya d’aquest any és la 
recollida d’aliments bàsics que 
els Bancs d’Aliments no acon-
segueixen a través de l’aprofi-
tament alimentari, sensibilit-
zar a la població de Catalunya 
de la bossa de pobresa cro-
nificada existent, i finament 
fomentar que la ciutadania 
col·labori al llarg de l’any amb 
programes de reaprofitament 
alimentari.

Masquefa se suma al 
gran Recapte d’aliments

MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Mas-
quefa, amb la volun-
tat de refermar la seva 

aposta prioritària per la sen-
sibilització, promoció i de-
fensa dels drets dels infants, 
es torna a sumar enguany a la 
commemoració del Dia Uni-
versal dels Drets dels Infants, 
una diada anual dedicada a 
difondre i sensibilitzar a la 
població sobre els drets de la 
infància.
I ho fa diumenge 24 de no-
vembre amb l’organització 
al carrer Crehueta, i de la 
mà del Centre d’Esplai Gira-
volt, d’una festa popular per 
a reivindicar el dret al lleu-
re dels infants i per posar de 
manifest el paper cabdal que 
aquest té en el desenvolupa-
ment i en l’educació dels nens 
i nenes.
De les 11 h a les 13:30 h se ce-
lebraran en aquesta zona del 
municipi diverses activitats 
lúdiques, culturals i reivindi-

catives amb l’objectiu de fo-
mentar, des d’un ambient de 
diversió familiar, una reflexió 
sobre els drets dels infants. 
Així, entre les propostes hi 
haurà jocs, tallers, música en 
directe i xocolatada per a tots 
els assistents.
En l’organització d’aquesta 
festa s’hi han sumat també 
la Colla de Diables Pixafocs 

Masquefa commemora el Dia 
Universal dels Drets dels Inf

i Cagaspurnes, l’Associació 
Xaranga Drac, l’Associació 
Musical Alzinar Cal Tenas 
(AMACAT), l’Associació 
Gimnàstica Masquefa, l’As-
sociació de Prevenció d’Acci-
dents de Trànsit (PAT-APAT) 
i el Club de Patinatge Artístic 
Masquefa, a qui l’Ajuntament 
agraeix i posa en valor la seva 
implicació.
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CALAF / LA VEU 

El Ple ordinari del mes 
de novembre portava 
a l’ordre del dia la pro-

posta de Pressupost Munici-
pal per al 2020 per un valor 
de 4.960.649,40 euros a l’estat 
d’ingressos i de 4.957.742,78 
euros a l’estat de despeses, pre-
sentant un superàvit inicial de 
2.906,62 euros. En compara-
ció amb el 2019, representa 
una variació del -3,36%  en 
les despeses i -3,31% en els in-
gressos. 
Montse Mases, regidora de 
l’àrea econòmica, va explicar 
que l’elaboració del Pressu-
post complia amb els principis 
d’anivellament pressupostari 
intern generant un flux de cai-
xa positiu, estabilitat i equili-
bri pressupostari.
Joan Caballol, de JxC-Calaf, 
va qüestionar la nova propos-
ta de Pressupost per al 2020. 
Primerament, va criticar la 
partida de personal, ja que 
frega el 40% i la trobava “so-
bredimensionada en algunes 
àrees” per un municipi com 
Calaf, i a més, hi trobava en 
falta incloure els plans d’ocu-
pació subvencionats per tenir 
una visió global del capítol 1. 
D’altra banda, també va ma-
nifestar desacord amb l’in-
crement del 45% d’impostos 
indirectes, del 3% de taxes i 
de 30.000 euros de la partida 
de festes, entre d’altres. Final-
ment, va posar en dubte el 
perquè s’augmentaven les par-
tides de subvencions a algunes 
entitats i d’altres no.
Per la seva banda, Salvador 
Prat del GiC-VV, també va ini-
ciar la seva intervenció qüesti-
onant la partida de personal i 
va voler insistir en el tema de 
l’aigua, ja que no entenien que 
suposava la partida d’inversió 

de 120.000 euros d’Enfesta 
quan agafar l’aigua de la Llo-
sa del cavall seria molt més 
econòmic. Finalment, també 
va lamentar que el tema de 
promoció econòmica, ocupa-
ció, formació i gent gran - llar 
d’avis - estava bastant oblidat 
als nous pressupostos i que 
tots aquests conceptes el feien 
“poc d’esquerres”.
Montse Mases, va respondre 
els dubtes plantejats sobre la 
despesa de personal insistint 
en què l’estructura vinculada 
directament a l’Ajuntament 
suposa realment un 26%, ja 
que la resta fa referència a 
serveis com la Llar d’Infants 
municipal, l’Escola de Música 
i el Centre de Recursos... que 
no són propis d’altres muni-
cipis de la dimensió de Calaf. 
Pel que fa a JxC va lamentar 
que a la reunió informativa 
del 6 de novembre no s’hi pre-
sentés el seu representant per 
plantejar dubtes, fer propos-
tes, parlar i negociar, ja que 
l’equip de govern sempre està 
obert a fer-ho. En aquest sen-
tit, va lamentar que s’esperés al 
Ple per “fer teatre” i el va con-
vidar a fer-ho al llarg de l’any 
als espais on toca. Finalment, 
sobre la inversió a Enfesta per 

L’Ajuntament de Calaf aprova de 
forma inicial el Pressupost per al 2020

l’aigua, va explicar que des 
de juliol, que és quan va co-
mençar a baixar l’aigua, s’està 
a l’espera que l’ACA (Agència 
Catalana de l’Aigua) doni per-
mís a Calaf per connectar a la 
Llosa del cavall. Tot i això, a la 
darrera conversa mantingu-
da amb l’empresa pública que 
ho gestiona, ATLL (Aigües 
Ter-Llobregat), es va informar 
a l’Ajuntament que fins al 2021 
no es podrà fer la connexió. 
Per tant, des del consistori han 
de vetllar per la “qualitat sobre 
l’aigua” i per això han de man-
tenir les inversions de millora 
actuals a Enfesta.
Finalment el Pressupost va 
quedar aprovat de forma pro-
visional per 7 vots a favor per 
part de Junts per Calaf i 2 en 
contra per part de l’oposició.
Els altres punts que es van 
aprovar al Ple van ser l’acord 
per al subministrament 
d’energia elèctrica amb Endesa 
a través del Consorci Català 
pel Desenvolupament Local 
-8 vots a favor i 1 abstenció-, 
la declaració de Bé Cultural 
d’Interès Local de l’edifici del 
Casino de Calaf -tots a favor- 
i una moció per adherir-se 
a l’Associació de Municipis 
Afectats per la línia ferroviària 

CALAF / LA VEU 

Les sortides a balmes de Cata-
lunya continuen aquest darrer 
trimestre de l’any i arriba una 
de les propostes més especi-
als, ja que es visitarà un espai 
de memòria històrica com és 
la balma i l’hospital de Santa 
Llúcia, punts emblemàtics de 
la batalla de l’Ebre i que es 
troben prop de la Bisbal de 
Falset. Aquesta ruta estava 

prevista pel mes de juny però 
a causa de l’onada de calor i 
risc d’incendis es va haver de 
posposar. 
La ruta es realitzarà el diu-
menge 24 de novembre i sorti-
rà de Calaf a 2/4 de 8 del matí 
de la plaça dels Arbres amb 
autobús. En aquesta ocasió, es 
tornarà a Calaf a les 18h de la 
tarda, ja que es farà parada per 
dinar dins la balma amb el píc-
nic que portarà cadascú i que 

l’organització complementarà 
amb alguns productes.
El recorregut històric trans-
correrà uns 10 km entre bal-
mes i oliveres i serà de fàcil 
nivell. Les inscripcions s’han 
de realitzar personalment a 
l’Oficina de Turisme de Calaf, 
de dijous a dissabte de 09 h a 
14 h o per telèfon - trucada 
o whatsapp - al 659 495 020. 
El preu són 10 euros i inclou 
transport.

La nova ruta a les balmes visitarà 
espais de la batalla de l’Ebre

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Els resultats obtinguts al 
procés participatiu per 
a la creació d’uns nous 

gegants a Sant Martí Sesguei-
oles, van determinar com a 
opció escollida la de crear-ne 
uns de nous, amb una alça-
da de 3,5 metres. Per tal de 
continuar treballant, l’Ajun-
tament i el Consell Comarcal 
de l’Anoia convoquen a tots 
els santmartinencs i santmar-

tinenques el proper dimecres 
27 de novembre, a una reunió 
de treball a les 19 hores.
A la reunió de treball es deci-
dira, entre totes les persones 
participants, com es vol que 
siguin els futurs gegants, pel 
que fa a temàtica i altres atri-
buts a considerar.
Amb els resultats obtinguts, 
Toni Mujal, reconegut mes-
tre artesà constructor d’imat-
geria festiva de Catalunya, 
s’encarregarà de crear-los.

Dimecres 27, reunió de 
treball per a la creació 
dels nous gegants 

MONTMANEU / LA VEU 

El passat dia 17 de no-
vembre la colla de 
calderers/a de Mont-

maneu es va desplaçar a la 
bonica població d’Albons, 
per celebrar la VIII trobada 
d’escudelles, ranxos i sopes 
històriques de Catalunya, 
juntament amb els amfi-
trions d’Albons, i les altres 
colles de les poblacions de 
Capmany, Castellterçol, Ge-
lida, la Seu d’Urgell, Ponts, 
Vidreres i Verges.

L’acte va començar a les 8:00 
hores, amb totes les colles 
participants que van posar 
les calderes a bullir fins a les 
13:00 hores que els mestres 
calderers de cada colla van fer 
un tast i seguidament ho van 
repartir per tot el nombrós 
públic assistent.
Volem agrair a la població 
d’Albons, la gran acollida que 
varem rebre totes les colles 
participants i la magnífica or-
ganització. Cal dir que l’any 
vinent, la IX edició se cele-
brarà a la ciutat de Girona.

Els calderers de 
Montmaneu a la VIII 
Trobada d’escudelles



L’Igualada Rigat certifica el pas a vuitens amb 
protagonisme dels joves

Espai patrocinat perEspai patrocinat peresports A.M.ANOIA 
c/Alemanya 2 · 93 803 93 00
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HOQUEI PATINS / LA VEU 

L’Igualada Rigat va gua-
nyar per 6 a 2 al RHC 
Wimmis (16-3 la glo-

bal) i es va classificar pels vui-
tens de final de la World Skate 
Europe Cup, on es trobarà al 
conjunt italià RH Scandiano, 
que compta a les seves files 
amb els jugadors catalans 
Marc Coy i David Gelmà, el 
proper 14 de desembre a la 
pista italiana.
Els arlequinats van guanyar-se 
el bitllet a vuitens amb un 
equip que va jugar bona part 
del temps amb quatre júniors 
a pista: Aleix Marimón, Ge-
rard Riba, Marc Carol i Ar-
mand Pujadó – aquests dos 
últims van debutar ahir amb 
el primer equip –. Tots ells, 
campions infantils de Cata-
lunya i Espanya ara fa dos 
anys. Amb Manel del Valle a 
la porteria, el públic de Les 
Comes va gaudir d’uns llargs 
trams del partit on l’equip era 
100% ‘de la casa’. Els sèniors 
César Vives (que lluïa el bra-
çalet de capità), Jordi Méndez 
i Marc Palau van tenir el seu 
protagonisme però dosificat, 
en vista del partit que van 
disputar dimarts contra l’HC 
Caldes.
A la primera part, Manel del 
Valle va haver d’intervenir 
per rebutjar dues oportunitats 
dels helvètics, en un partit 
amb poc protagonisme de les 
defenses. El marcador es va 
obrir aviat amb un gol de pe-
nal de ‘Tety’ Vives al minut sis, 
seguit d’un altre de Méndez 
al minut 10, escassos segons 

després d’haver errat una falta 
directa. El Wimmis va retallar 
distàncies mitjançant Pfahler 
al minut 16, però Méndez al-
tra vegada va tornar a ampliar 
distàncies només un minut 
més tard, en un partit ja resolt 
que serviria per donar prota-
gonisme als joves. El resultat 
al descans però, va ser de 3 a 
2, després d’una rematada es-
pectacular de Witwer des de 
gairebé la mitja pista.
A la represa, els júniors van 
sentenciar el partit. Primer 
Yeste es va reivindicar amb 
un gol des del primer pal; i 
després un doblet de Gerard 
Riba, el primer en un contra-
atac i el segon amb una juga-
da individual amb la qual va 
demostrar la seva capacitat de 
definició. 

Dimarts, segona derrota de 
la temporada a l’OKLliga
Segona derrota de la tempo-
rada, la primera com a visi-
tants de l’IHC RIGAT. Els ar-
lequinats van pagar molt car 
un mal inici de partit on els 
locals els van pescar dues bo-
les en transició i es van posar 
3 a 0 en el marcador (curio-
sament dos dels advertiments 
de Francesc Linares en relació 
al joc del Caldes). El 4 a 1 de 
la primera meitat va ser im-
possible de remuntar tot i que 
a la segona part els igualadins 
van sortir a mossegar i van 
tenir moltes oportunitats da-
vant d’un encertat Camps. Els 
gols van arribar massa tard i 
l’IHC no va poder remuntar 
com ja va fer a Lleida o a la 
mateixa Torre Roja en partit 

Foto: Joan Guasch

de pretemporada. El pitjor de 
la derrota va ser que Tety Vi-
ves va veure la targeta blava i 
no podrà jugar dissabte con-
tra el Reus a les Comes per 

acumulació.
En la prèvia del partit Cesc 
Linares havia advertit: tenen 
inicis fulgurants de partit i 
es queden a “pescar” en les 
transicions rivals. Doncs tot i 
l’avís l’IHC hi va caure del tot. 
Al minut 6 el Caldes guanyava 
per 3 a 0 i dos dels gols havien 
estat en zona de pesca.
Especialment matiners van 
ser els dos primers gols. L’1 a 
0 al minut i mig en una bola 
perduda a mitja pista que 
Rosa va marcar al segon pal. I 
el segon, 48 segons després, en 
una FD de Rovira per blava a 
Tety Vives. El 3 a 0 va tornar a 
ser en una altra bola perduda 
que Rovira va afusellar en un 
1 contra 1 contra l’Elagi (que 
va tornar a ser, tot i el resultat, 
un dels destacats). Els locals 
encara van ampliar la dife-
rència amb un altre gol de FD 
de Blanqué. Quan faltava un 
minut i quaranta-cinc segons 

per acabar la primera meitat 
Tona Baliu va marcar el gol de 
l’esperança en una contra. 
Després del pas per vestidors 
els de Linares van sortir a 
totes i van passar a dominar 
totalment el partit. La llàs-
tima és que el domini no es 
va traduir en gols fins al fi-
nal. Quan faltaven 6 minuts 
Pla feia el 4 a 2 de FD per 10 
faltes d’equip. El marge per la 
sorpresa la desfet Blanqué 27 
segons després amb una altra 
contra marca de la casa. Es 
podria haver recomposat si 
només 18 segons més tard el 
Tety hagués encertat amb un 
penal. No va entrar i el gol de 
Ton Baliu a falta de 2 segons 
no va deixat marge a repetir la 
gesta del partit de l’estiu. Ara 
espera el Reus, sense el Tety 
(i el Roger encara convales-
cent). Un més difícil encara 
… per un equip, que malgrat 
tot, no accepta impossibles.

 
Al pavelló de Les Comes

 
Et deixem el material gratis

Vine a patinar 
a Les Comes! 

Inicia’t a l’hoquei patins i 

gaudeix de 3 mesos gratuïts

Dissabtes 12,30h a 13,30h

D'octubre a desembre
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El CF Igualada masculí rasca un 
empat a l’últim minut
FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 1
CE EUROPA 1

E ls blaus aconseguien 
un punt molt valuós 
davant un dels equips 

capdavanters de la lliga. Era 
un partit molt important el 
que es disputava a Les Co-
mes, per tornar amb una 
bona dinàmica de resultats 
després de dues derrotes 
consecutives. Davant hi ha-
via un Europa que es troba-
va a la part alta de la classi-
ficació i amb aspiracions de 
PlayOff.
El partit començava amb un 
Igualada arribant amb perill 

a l’àrea rival, però no acaba-
va de concretar en cap ocasió 
clara. La tònica aniria canvi-
ant durant el pas dels minuts 
fins que al minut 25, en un 
rebot després d’un córner, els 
visitants es van avançar. Unes 
breus aproximacions locals i 
un major control per part 
dels barcelonins marcaria la 
resta de la primera part.
La segona part començaria al 
revés que la primera, amb un 
Europa més llençat a la por-
teria rival i amb un Igualada 
més combinatiu però sen-
se crear gaire perill. A poc 
a poc, els locals es van anar 
aproximant amb més força i 
gairebé arriba l’empat en una 
gran acció de Gulias que va 

treure un defensa a l’últim 
moment. Els minuts anaven 
passant i cap dels dos con-
junts aconseguia generar cap 
mena de perill i el partit es 
disputava al mig del camp.
Cap al final del partit es no-
tava la necessitat local de 
marcar un gol i en una gran 
jugada de Nil no s’aconse-
guia l’empat per molt poc al 
rematar Triguero al traves-
ser. Tot semblava que acaba-
ria en derrota blava, fins que 
a l’última jugada del partit 
Martí Just faria l’empat amb 
un autèntic golàs de volea. Ja 
no hi hauria temps per més 
i el marcador reflectiria un 
just empat pel que s’havia 
vist sobre la gespa.

FUTBOL / LA VEU 

CE EUROPA 2
CF IGUALADA 1 

En un partit molt travat 
i igualat, les jugades 
aïllades van ser les 

protagonistes d’un partit, on 
l’efectivitat i l’encert van ser 
clau.
Les igualadines arribaven a 
Barcelona amb molta il·lu-
sió per tornar al camí dels 
punts, en un camp complicat 
com és el Nou Sardenya.
En els primers compassos 
del partit, les blaves van fer 
mostra de la seva intensitat 
i van disposar de dues arri-
bades clares, però a partir 
d’aquell moment, el partit va 

entrar en una fase d’errades 
i imprecisions que s’encoma-
naria als dos equips.
Amb aquest panorama, en 
una pilota a l’espai, les locals 
s’avançaven. Tot i això, les 
igualadines van saber reac-
cionar i Júlia va empatar just 
abans del descans.
A la segona meitat, el matx 
va seguir amb la mateixa 
dinàmica i les oportunitats 
més clares venien a partir de 
les centrades laterals. Així va 
ser com va arribar el segon 
gol local, que va deixar toca-
des a les anoienques.
Tot i els darrers intents, les 
jugadores de Cubí no van ser 
capaces d’aconseguir l’empat 
i el partit va acabar amb der-
rota per la mínima.

Les blaves cauen al Nou 
Sardenya

FUTBOL / LA VEU 

Victòria in extremis 
dels veterans de 
l’Igualada davant un 

Atlètic Castelldefels un tant 
pobre en joc però perillós 
davant l’arc igualadí. Afor-
tunadament pels interessos 
blaus, Diego Picallo va posar 
el forrellat a la seva porteria i 
va ajudar a la resta de l’equip 
a llaurar una victòria conven-
çuts de la seva collita.
Primera meitat on ambdós 
equips van anar al tanteig, 
sabedors els blaus del po-
tencial atlètic, còmodament 
instal·lats en les posicions 
capdavanteres i els atlètics sa-
bedors de la línia ascendent 

dels blaus, que a mesura que 
avancen les jornades, més i 
millor futbol ofereixen, en-
cara que per millor notícia, el 
retorn al rectangle de joc del 
jugador blau Marc Raja, un 
cop recuperat de la seva lesió 
i ja va portar de corcoll a la 
defensa atlètica.
A la segona meitat els blaus 
van anar decididament a pel 
partit però els de Castellde-
fels van tancar bé els espais 
i només en furtives contres 
van intentar portar perill. Els 
igualadins, que van ratllar la 
perfecció en defensa, van em-
pènyer l’equip endavant i en 
els minuts de descompte Ma-
nel Cantarell va posar justícia 
als mèrits vistos d’uns i altres

Convençuts

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

GRAN ILUSTRE VIDENTE AFRICANO

ADAMA
MÁS CONSULTADO POR LA
RAPIDEZ DE SU TRABAJO

Y SU EFICACIA
Resultado garantizado, soluciona todo tipo
de problemas: amor, suerte, trabajo, mal 
de ojo, amarres, impotencia sexual, etc.

T. 604 101 993
Llogo habitació

 a Igualada a persona 
jubilada. 

 Àtic amb ascensor, 
terrassa privada i amb 

bones vistes. Dret a 
cuina, rentadora, etc.

Més informació: 
616106191
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El Monbus CB Igualada segueix sumant victòries
BÀSQUET / LA VEU 

CB IGUALADA 73
ARENYS BÀSQUET 68

Després de guanyar a 
Vic en la jornada an-
terior, tocava rebre a 

les Comes a l’Arenys Bàsquet. 
El partit començava complicat 
per als igualadins, que es ve-
ien clarament superats per un 
conjunt visitant que es mos-
trava letal des de la línia de 
6,75. Amb 4 triples anotats en 
el primer període col·locaven 
un marcador de 18 a 26.
Els blau-i-grocs pujarien la 
seva producció ofensiva al se-
gon període anotant 24 punts 
però no aconseguirien tancar 
l’aixeta de triples visitant que 
en ficarien 4 més aquest segon 
període, deixant un marcador 
de 42-46 al finalitzar els pri-
mers 20 minuts de joc.
Els igualadins no estaven 

completant un bon joc, però 
es mantenien dins del par-
tit. A la represa, mitjançant 
una gran defensa (deixant a 
l’Arenys en només 12 punts 
aquest període) i l’encert de 3 
punts de Pau Camí (3 triples 
anotats en aquest període), els 
locals igualaven el marcador 
al termini dels 30 minuts de 
joc (58 -58).
L’últim quart va seguir la tò-
nica del 3r, una gran defensa 
igualadina no permetia anotar 
als visitants i els deixava no-
més en 10 punts en 10 minuts 
per sentenciar la victòria local 
amb un marcador de 73 a 68.
Victòria del Monbus CB Igua-
lada que els col·loca amb un 
balanç de 8 victòries i una der-
rota i permet mantenir el lide-
ratge de la conferència C-A de 
lliga EBA.

Fitxa tècnica
Sergi Carrión (0), Miquel Be-

Foto: Joan Guasch

Victòria i derrota en un cap de setmana amb doble jornada 
per l’Anytime Fitness CB Igualada
BÀSQUET / LA VEU 

El passat divendres es va 
disputar a Barcelona el 
partit ajornat contra el 

CB Roser, un dels rivals més 
complicats de la categoria grà-
cies a l’experiència i el talent 
de les jugadores. Des del mi-
nut zero el conjunt rival va do-
minar l’enfrontament gràcies a 
un joc molt dur i una pressió  
a tota la pista aconseguint així 
cert avantatge en el marcador.
En canvi, en els últims mi-
nuts del primer quart les joves 
igualadines van reaccionar 
amb una gran defensa mos-
trant un partit molt més igua-
lat, deixant així un marcador 
al final de la primera meitat de 
31-29.
La segona meitat va seguir 
amb la tònica establerta en 
el segon quart, amb un partit 
igualat basat en un joc molt 
dur per part dels dos equips. 
Però un seguit d’errors ofen-
sius juntament amb l’encert 
rival en triples i tirs lliures va 
provocar el distanciament en 
el marcador en l’últim perío-

de. Finalment el marcador va 
quedar 89-65.

Fitxa tècnica
Anotadores: Compte (0), Carner 
(11), Enrich (0) , Lamolla (15), 
Jane (15) Amatlle (7), Aniento 
(2), Casamitjana (3), Ojide (2), 
Iglesias(8) .
Parcials 21-15 18-16 21-20 29-14

Victòria 24 hores després 
contra un rival directe
L’endemà dissabte es va dispu-
tar a Igualada el partit corres-
ponent a la jornada actual de 
competició, on les igualadines 
van rebre un dels seus rivals 
directes, el CEJ l’Hospitalet. 
Des dels primers minuts el 
conjunt igualadí va mostrar 

un joc seriós i seguint discipli-
nadament l’estratègia plante-
jada contra el rival. En canvi, 
per part del rival les irregula-
ritats en la seva anotació pro-
vocava alternances en el mar-
cador. Però a mesura que
avançava el temps l’Igualada 
anava incrementant a poc a 
poc el seu avantatge.

La segona meitat va ser molt 
semblant a la primera, man-
tenint un joc molt regular i 
intentant afrontar les ratxes 
d’encert per part del rival. Un 
cop ja en els últims minuts i 
amb un marcador molt igua-
lat , les blaves van tenir sufi-
cient sang freda per dominar 
l’enfrontament. Això no obs-
tant, un triple en els últims 
segons de partit va igualar el 
marcador. Tot i això, les igua-
ladines van aconseguir una 
última cistella que sentencia-
va el partit.
Finalment, el marcador va 
mostrar el resultat final de 
57-55 El cap de setmana se-
güent l’Anytime Fitness Igua-
lada haurà de desplaçar-se a 
la complicada pista del Bas-
quet Draft Gramanet.

Fitxa tècnica
Anotadores: Compte (10), Car-
ner (10), Enrich (0), Ojide (1), 
Lamolla (13), Jane (10), Amatlle 
(0), Aniento (8), Casamitjana (0), 
Segues (5), Iglesias(0), Yañez (0)
Parcials 16-14 12-12 17-14 12-15

nito (2),Pape B. Sall (3), Edu 
Burgès (14), Jordi Torres (2), 

Carles Fons (8), Jaume Torres 
(4), Pau Camí (10), Oriol Ma-

teu (2), Edu Tejero (18), Roger 
Pérez (10).

Dijous, 28 de novembre, a les 19.30h

Inauguració de l’exposició  

Història del bàsquet femení a Igualada
Sala de Barri del pavelló de Les Comes

Us hi esperem! 
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VÒLEI / LA VEU 

El Jorba Sola sènior 
masculí va perdre a 
casa davant el Sandor, 

per un 1-3. Els igualadins no 
van estar a l’altura esperada, 
davant un equip, el Sandor, 
que va mantenir un bon ni-
vell. Tot i això, els igualadins 
es mantenen en el top 4 per la 
fase d’ascens a Nacional. Dis-
sabte es desplaçaran al Prat 
de Llobregat per jugar davant 
el Víkings.
El sènior femení perdia el seu 
primer partit, a casa del Bar-
berà per un 3-1. Tot i això, 
mantenen la primera posició, 
amb un partit menys. Demà 
dissabte a les Comes, a les 
17.30 h, s’enfrontaran a La 
Salle Bonanova.
Per la seva banda, aquest dis-
sabte passat el SMB va jugar 
contra la Torre de Claramunt 
vòlei club “B”, el partit va ser 

disputat pels dos costats, van 
lluitar amb moltes ganes, el 
1r set el va guanyar l’Igualada 
amb un resultat de 27-25, el 
segon set 10-25, en el tercer 
un altre cop 27-25 però amb 
una pèrdua d’un jugador d’un 
jugador de l’IVC per lesió, al 
quart es van enfonsar i l’equip 
i no van poder guanyar, ja 
que van perdre tant el 4t com 
el 5è set.
Finalment, el SFB s’enfron-
tava al CV Vilanova en par-
tit de tornada. A l’anada les 
del SFB, encara d’estrena en 
equip i entrenador, van gua-
nyar amb lleugeres dificul-
tats. Tot i això, la tornada es 
va veure un bon partit on 
els dos equips lluitaven amb 
forces molt igualades. Les vi-
lanovines, amb una millora 
notable en sac, van ficar a les 
anoienques contra les cordes 
amb distàncies al marcador 
difícils de superar. Al primer 

set però l’Igualada va donar 
el primer cop a la taula em-
portant-se’l, no amb gaire 
contundència. Va ser al 2n 
set que les vilanovines van 
collar amb el sac, deixant a 
les igualadines tocades. Però 
aquest equip sembla que creix 
quan venen mal dades perquè 
al 3r set les igualadines van 
començar perdent, i després 
d’en ambdues ocasions tenir 
diferències de 8 i 9 punts en 
contra, van saber despertar 
del somni al qual estaven 
sotmeses per vèncer, espasa i 
escut en mà, al rival més fort 
amb el que es podien enfron-
tar, és a dir, elles mateixes 
vencent així al drac de les se-
ves flaqueses mentals. Amb 
un final de set no apte per a 
cardíacs, finalitzava el par-
tit amb un 1-3 a favor de les 
anoienques que, malgrat tot, 
deixaven el pavelló amb la 
sensació de fer un bon treball. 

Mal cap de setmana per als Sènior “A” 
de l’Igualada VC

HOQUEI PATINS / LA VEU 

CP VILANOVA 2 
IGUALADA FEMENÍ HCP 4

Bon partit de les igua-
ladines contra un CP 
Vilanova amb cinc 

jugadores d’Oklliga, de sis. 
Amb aquesta important vic-
tòria, les noies de la Maria 
Fernández “Pulgui” són a un 
punt de classificar-se, mate-
màticament, per a disputar la 
Copa Generalitat, per segon 
any consecutiu.
Molt concentrades van sortir 
les igualadines en aquest par-
tit que començava dominant. 
Així, Laia Cid marcava el pri-
mer gol al minut set de joc 
en aprofitar una assistència 
de Pati Miret. El domini de 
les igualadines era evident, 
però empatava Alba Ambrós 
en una bona combinació de 
l’equip local. Les anoienques 
reaccionaven immediatament 
i Queralt del Àguila marcava 
el segon per a les igualadines 
que les tornava a posar pel 
davant al marcador. En els 
darrers minuts de la primera 
part, les locals van pressio-
nar sense massa encert a les 
blaves per intentar reduir dis-
tàncies en el marcador. Però 
aquest no es mouria i s’arri-
bava al descans amb l’1-2 fa-
vorable a l’Igualada Femení 
HCP.
La segona part va continuar 

la pressió local, però les igua-
ladines se la sabien expulsar 
prou bé i Pati Miret marcava 
el tercer, al minut vuit de la 
segona part, en una excel·lent 
definició contra la portera 
vilanovina (1-3). Un minut 
després, les locals reduïen 
distàncies gràcies a un rebot 
sobre una acció d’Aina Mar-
tínez (2-3).
Les igualadines controlaven 
força bé el partit i Elba Gar-
reta marcava el quart a dos 
minuts del final (2-4). Però 
les locals no es donaven per 
vençudes i van posar a pista 
a la cinquena jugadora, pres-
cindint de portera.
El marcador no es va moure i 
es va mantenir en un clar 2-4 
favorable a les igualadines 
que van ser superiors a les 
verdes. En la darrera acció 
del partit, la jugadora iguala-
dina, Laia Cid, va patir el cop 
involuntari d’un estic al men-
tó, que li va provocar un petit 
tall. Posteriorment, van haver 

d’aplicar-li dos punts de sutu-
ra per tancar la ferida i deixar 
l’ensurt enrere.
Amb aquesta victòria, i la del 
CH Mataró a la pista del Reus 
Deportiu, es manté la dife-
rència de vuit punts amb les 
del Maresme, que ocupen la 
segona posició.
La propera jornada serà 
aquest diumenge 24, a les 
12.15 h, a Les Comes, con-
tra el Reus Deportiu, tercer 
classificat. Amb un empat, les 
igualadines quedarien mate-
màticament classificades per 
disputar la Copa Generalitat, 
per segon any consecutiu. La 
temporada passada, les blaves 
van quedar sotscampiones en 
perdre la final, precisament, 
contra el CP Vilanova, a Les 
Comes, i havent superat a tot 
un HC Palau de Plegamans a 
semifinals, equip que s’acaba-
ria proclamant campió de la 
Nacional Catalana de la pas-
sada temporada.

L’Igualada Femení HCP supera a un 
Vilanova d’OKLliga

Les dues joves esportistes 
igualadines, de l’Igua-
lada Femení HCP, han 

estat convocades, per primer 
cop, a una sessió de control el 
dimarts 26 de novembre.
El nou entrenador del combi-
nat femení de la selecció es-

panyola, Ricard Muñoz, s’ha 
fixat en Cristina Riba (por-
tera) i Carla Claramunt (da-
vantera). Les dues se sumaran 
a les “novelles”. Al grup de 
veteranes hi haurà una altra 
igualadina, la ja consolidada 
Teresa Bernades.

Cristina Riba i Carla Claramunt, citades a 
una sessió de control de la selecció espanyola

HANDBOL / LA VEU 

UE SARRIÀ 28
HANDBOL IGUALADA 25

Desplaçament a Sarrià 
de Ter el passat dis-
sabte per jugar en la 

7a jornada de lliga contra la 
UE Sarrià. 
En l’inici del partit l’Iguala-
da va dominar el joc fins als 
primers 20 minuts. Una bona 
defensa combinada amb atacs 
efectius permetia als grocs 
anar al davant en el marcador, 
tot i que els darrers minuts de 
la primera part els gironins 
es van avançar al marcador, 
el joc dels igualadins es veia 
sòlid i per poder remuntar el 
16 a 14 a la segona part.
En la represa, l’evolució del 
partit no va ser bona per 
l’Handbol Igualada. El joc 
dels igualadins no va estar 
tan bé com en la primera part 
i amb molts errors en atacs i 

contraatacs que van fer que la 
UE Sarrià continués per da-
vant en el marcador i ampliés 
la distància fins a 5 gols al mi-
nut 50 (26 A 21). Quedaven 
10 minuts i el partit estava 
molt complicat pels Iguala-
dins. En aquests minuts l’es-
forç del conjunt va ser visible 
i van recuperar distàncies, 
però ja no va servir de res.   
Final 28 a 25 merescut per 
la UE Sarrià.  Proper partit 
a Igualada contra l’Handbol 
Parets.

Fitxa tècnica 
Entrenador : Pol Cantero 
Porters : Jordi Bermejo (6 
aturades) i Martí Méndez (13 
aturades)
A la pista: 
Oscar Visa (7) Esteban Leza-
ma, Mark Frenedoso (3) Marc 
Espinagosa, Arnau Capitán 
(5), Xavier Oliva (2), Max 
Segura (1), Jordi Grado (4), 
Sergi Garcia (4) i Dani Fons.

L’Handbol Igualada 
masculí cau a Sarrià 
de Ter

HANDBOL / LA VEU 

HANDBOL IGUALADA 25
CH JOVENTUT RIPOLLET 8

Aquesta setmana, les 
igualadines sortien 
amb ganes de repetir 

la victòria de la setmana pas-
sada.
Van sortir fortes i amb ritme, 
a la mitja part ja s’imposaven 
amb un clar 11 a 3 que es va 
anar eixamplant fins al 25 a 8 

del final.
Cal felicitar a les noies de Ri-
pollet que van jugar amb una 
magnífica actitud i amb mol-
tes ganes.
Entrenats per Xènia i Roger, 
staff tècnic Eva
Jugadores: Andrea Rome-
ro, Andrea Torregrosa, Ber-
ta Calzada, Èlia Roca, Iola 
Godó, Maria Noguera, Marta 
Hernández, Nuria Rizo, Olga 
Núñez, Oriana Quintero, Alba 
Camañes i Duna Marchante.

Victòria contundent 
de l’Handbol Igualada 
femení contra el Ripollet
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RUGBY / LA VEU 

El sènior masculí de 
l’Anoia Rugby va jugar 
el passat diumenge al 

camp de la Foixarda contra 
INEFC Barcelona.
El partit va estar marcat per 
la rapidesa de l’INEFC. Els 
primers 5 minuts, els hipo-
víkings van encaixar dues 
marques, un revulsiu que els 
va fer corregir ràpidament 
els errors defensius, fet que 
es va reflectir en el marcador, 
ja que els Ossos només van 
poder arribar a línia d’assaig 

un cop més abans de la mitja 
part. 21-0.
A la segona part, es reprenia 
el matx amb la mateixa velo-
citat per part de l’equip local. 
El conjunt visitant (Esparre-
guera-Anoia) lluitava per ar-
ribar a marca, quedant-se en 
intent a pocs metres de camp 
contrari.
Només un dels molts intents 
va arribar a ser assaig pels vi-
sitants. El marcador, 61-7 al 
xiulet final.
Ara es prepararan pe al par-
tit d’aquest dissabte contra el 
GEIEG a Les Comes

Derrota de l’Anoia Rugby 
masculí a Barcelona

RUGBY / LA VEU 

Uns primers com-
passos lents de les 
anoienques, que no 

acabaven d’arribar a l’ala, per-
metien a l’equip visitant posar 
l’ovalada de seguida sobre 
la línia de marca. Aquestes, 
sumat al fred que hi havia al 
camp, despertava a les noies 
del conjunt (Martorell-Ano-
ia-Cornellà-Cocodriles) i 
tornaven les marques a l’equip 
contrari fins que al minut 20 
una lesió de les locals feia 
entrar l’ambulància al camp. 
A la represa, amb els ànims 
tocats però amb força per se-

guir, les locals reprenien l’atac 
a camp contrari i en pocs mi-
nuts més, una segona lesió 
s’enduia una segona jugadora 
local abans de la mitja part. 
Un 13-14 es reflectia al mar-
cador, amb un partit ajustat, 
tal com es preveia.
A la represa del matx a la se-
gona part, el joc es va compli-
car i les locals no van poder 
mantenir-se centrades en el 
joc, tot i els errors de l’equip 
visitant.
Un matx que finalitzava amb 
un marcador 20-40 que va 
deixar mal sabor de boca a la 
grada en general per l’excés 
de diferència i les lesions.

Les lesions marquen la 
derrota de l’Anoia Rugby 
femení contra el Barça

Igualada fa un reconeixement als 
esportistes històrics de la ciutat

IGUALADA / LA VEU 

La pista d’hoquei del 
poliesportiu de les 
Comes va acollir di-

vendres l’acte de reconeixe-
ment a esportistes històrics 
d’Igualada. L’acte, organit-
zat per l’Ajuntament amb la 
col·laboració dels clubs de 
la ciutat, ha servit per reco-
nèixer la tasca dels regidors 
d’esports, directius d’entitats, 
tècnics i esportistes que han 

dedicat la seva vida a la pràc-
tica i el foment de l’esport. 
Més de dues-centes persones 
van pujar a l’escenari per re-
collir aquest petit homenatge 
a la seva trajectòria.
La vetllada va ser presentada 
pels periodistes Joan Maria 
Morros i Marta Bosch i va 
comptar amb la presència 
d’Oriol Marcé, subdirector 
general d’Activitats Esporti-
ves i Infraestructures. Tant 
ell com l’alcalde, Marc Cas-

tells, van posar en valor la 
tasca de totes les persones 
que han dedicat la seva vida 
a la pràctica i a la promo-
ció de l’esport, ja que amb el 
seu exemple donen sentit a 
la constant transformació i 
millora de les instal·lacions 
esportives de la ciutat.
La vetllada s’emmarca en les 
activitats organitzades amb 
motiu de la condició d’Igua-
lada com a Ciutat Europea 
de l’Esport 2019.

TENNIS TAULA / LA VEU 

El passat dissabte es 
disputava la 7a jorna-
da de 2a nacional i el 

CPP Igualada rebia a casa els 
Lluïsos de Gràcia que fins 
aleshores venia comptant els 
partits per victòries. L’equip, 
format per Daniel Luco, Da-
vid Vinyals i Francesc Masip, 
s’enfrontava contra l’equip 
barceloní format per Martí 
Folch, Bernat Folch i Hèctor 
Coromina.
El partit començava fort, amb 
un gran partit on s’enfronta-
ven el Daniel contra el Mar-
tí, dos jugadors amb grans 
percentatges individuals a la 
lliga. En el segon 11 l’iguala-
dí desaprofitava 2 boles de set 
per ficar-se 2 jocs a 0 i aquí el 
gracienc va començar la re-
muntada. Seguidament salta-
va a la pista el Francesc, que 
jugava contra el Bernat, amb 
la pressió de guanyar i posar 
l’empat al marcador. El palis-
ta igualadí va jugar un partit 
amb molta tàctica i punts molt 
apassionants desfent-se del ri-
val per un ajustat 3 a 2. Amb 
el global empatat era el torn 
del David que jugava contra 
l’Hèctor. El David podia tren-
car la ratxa negativa que por-
tava de 5 derrotes seguides 
guanyant per un contundent 
3 a 0. Començava la 2a volta 
dels individuals amb un altre 

partit d’alt voltatge, Francesc 
contra Martí. El local posava 
la constància i l’actitud men-
tre el visitant, posava l’espec-
tacle i l’agressivitat, arribant 
a un 5è 11 d’infart on l’igua-
ladí aconseguia novament la 
victòria. En aquests moments 
l’equip local agafava un mar-
ge de 3 a 1 i només calia fer 
un punt més per endur-se el 
partit. El Daniel ho va fer pos-
sible gràcies a la victòria que 
va aconseguir contra l’Hèctor 
per un còmode 3 a 0. Amb 
aquesta victòria, el partit ja 
no s’escapava i en l’últim punt 
el David va sucumbir contra 
el Bernat.
Resumint, victòria remarca-
ble contra els líders de la ca-
tegoria i que situa al CPPI en 
3a posició, tot i que ara mateix 
hi ha 6 equips dels 11 amb 3 
derrotes. També dóna mostra 
de la igualtat imperant al grup 

que fa 2 setmanes es perdia 
contra un dels colistes, el Ci-
ervo, que des de llavors no ha 
perdut cap partit més, i ara 
en canvi ha guanyat al primer 
classificat.
El proper partit de lliga, el 
30 de novembre al camp del 
Reus, equip que porta una 
derrota més que els igualadins 
i que de ben segur no serà fà-
cil emportar-se la victòria.
Informar també que aquest 
dissabte a la tarda es juga-
rà a Barcelona el 32è Ciutat 
de Barcelona, torneig on es 
troben 4 jugadors del top 50 
mundials amb 4 jugadors ca-
talans i estatals. Un d’aquests 
jugadors serà l’igualadí ex-
campió de Catalunya absolut 
i actual jugador del Borges de 
Súper Divisió d’Honor, Joan 
Masip, segurament recolzat 
des de la grada per molts afi-
cionats d’Igualada i comarca.

El CPP Igualada derrota al líder
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CURSES DE MUNTANYA /   
LA VEU 

L ’atleta montbuienca 
Sheila Avilés, va asso-
lir dissabte una brillant 

2a posició per equips amb la 
selecció espanyola absoluta i 
una gran 5a posició indivi-
dual, en la seva participació 
en el 35è Campionat del Món 
de Curses de Muntanya, dis-
putat a la localitat argentina 
de Villa La Angostura, i que 
va comptar amb la partici-

Sheila Avilés ajuda a la selecció 
espanyola a fer plata en el Campionat 
del Món de Curses de Muntanya

pació dels atletes internacio-
nals capdavanters de l’especi-
alitat masculina i femenina.
Sheila Avilés entrava 5a indi-
vidual i primera atleta esta-
tal, amb 3 h. 56 m. 19 seg., 
en la cursa dominada per la 
romanesa Cristina Simion. 
La prova es va dur a terme 
en un circuit sobre 41,5 km 
amb un desnivell positiu de 
2.184 m.
La Selecció espanyola feme-
nina va ser sots campiona, 
per darrere de França i per 

davant de Romania, formant 
equip Sheila Avilés, 5a, amb 
Ainhoa Sanz, 6a, Elisabet 
Gordon, 9a, i Azara García 
de los Salmones, 13a.
En categoria masculina, Es-
panya va ser campiona mun-
dial, per davant d’USA, 2ns i 
d’Itàlia, 3rs, en el campionat 
dominat individualment per 
Jim Walmsley – USA -, i amb 
el 3r lloc del català Oriol 
Cardona com a posició indi-
vidual més rellevant.

Naima Ait Alibou (CAI), 
4a al Cros Internacional 
de Sòria
ATLETISME / LA VEU 

L’atleta Sub-23 del CAI 
Petromiralles, Naima 
Ait Alibou, va assolir 

una brillant 4a posició en la 
seva categoria Promesa i un 
gran 17è lloc en la general ab-
soluta, en la seva participació 
en el XXVI Campo a Través 
Internacional de Soria, dispu-
tat diumenge al circuit de  Va-
lonsadero, amb la participació 
novament de  diverses prime-
res figures del Cros internacio-
nal i estatal, en ser també una 
prova del circuit internacional 
IAAF d’aquesta temporada, 
que inclou les millors proves a 
nivell mundial.
Naima Ait Alibou era 4a at-
leta Sub-23 classificada, amb 

28’49” per cobrir els 8.000 m. 
de la cursa elit internacional 
femenina, dominada per la 
portuguesa Mariana Machado, 
amb 27’49”, en una ajustada 
arribada amb Rose Chelimo 
(Bahrein), 2a amb el mateix 
temps, i entrant 3a i primera 
estatal Teresa Urbina (Bilbao 
Atletismo) amb 28’01”. Lahcen 
Ait Alibou era 19è Sènior i 27è 
absolut amb 31’49” en la pro-
va elit internacional masculina 
sobre 10.000 m. de recorregut 
dominada per Maxwell Rotich 
(Uganda) amb 29’16”, tam-
bé en una arribada al sprint 
amb Thierry Ndikumwenayo 
(Burundi), 2n amb  29’19”.  El 
primer atleta estatal era Ouas-
sim Oumaiz (Cueva de Nerja) 
4t classificat amb 29’28”.

ATLETISME / LA VEU 

Els  15 atletes del Club 
Atlètic Igualada que 
participaren  diumen-

ge al matí al 22è Cros Ciutat 
de Girona protagonitzaren 
una brillant  actuació global, 
entre una considerable parti-
cipació d’atletes del Cros ca-
talà, en ser la 3a prova puntu-
able per al G.P. Català de Cros 
de la FCA., en les categories 
Sub-16, Sub-18 i Sub-20 mas-
culí i femení. 
Pel que fa als representants 
del CAI  Petromiralles/Joc-
net, cal ressaltar la victòria 
de Carla Bisbal en categoria 
Sub-16 femení, la victòria  de 
Riduan Boulbayem  i el 4t lloc 
de Roger Suria en  categoria 
Sub-18 masculí, i el 3r lloc 
d’Oriol Alonso en categoria 

Sub-14 masculina.
Carla Bisbal s’imposava en 
categoria Sub-16 femení amb  
7’21”, sobre 2.240 m de cursa.
Riduan Boulbayem era el 
guanyador en categoria Sub-
18  masculí amb 13’15”,  en-
trant 4t Roger Suria amb 
13’38”, 13è Cesc Lacueva amb 
14’08” i 27è Gerard Farré  
amb 15’22”,  sobre 4.500 m de 
cursa.
Oriol Alonso era 3r en cate-
goria Sub-14 masculí, amb  
8’32”, sobre 2.620 m de cursa.
Sergi Santamaria era 9è en 
categoria Sub-20 mascu-
lí amb 19’06”,  per cobrir els 
6.000 m de cursa, i Marina 
Suria era 9a en categoria Sub-
20 femení, amb 17’58”,  sobre 
el recorregut de 4.770 m con-
junt amb les Promesa, Sènior 
i Veteranes femení, prova do-

minada per Douae Ouboukir 
(C.A. Sant Just) amb 15’55”. 
Anna Torras era 14a en ca-
tegoria Sub-18 femení amb  
11’32”, seguida de Berta 
López, 17a amb 11’39”,  sobre 
3.270 m de cursa.
Jose Antonio Fernández era 
19è en categoria Màster B 
masculí, amb 16’22”, sobre  
4.500 m de cursa.
Josep M. Cuervo era 20è en 
Sub-16 masculí, amb 9’50”, 
seguit de Jan Solà, 35è amb 
10’25”, i entrant 43è Denis Ri-
vera amb 10’34”,  sobre  3.000 
m de cursa.
Antoni Vázquez es retirava 
per lesió en categoria Sub-
23 masculí en la prova Pro-
mesa/Sènior dominada per 
Boubacar Sabaly (Lloret/
La Selva)amb  23’51”, sobre 
8.150 m de cursa. 

Carla Bisbal i Riduan Boulbaye (CAI), 
guanyadors  al Cros de Girona

ATLETISME / LA VEU 

Dissabte passat es dis-
putava a les pistes del 
Congost de Manresa 

la Jornada Final del Campi-
onat de Catalunya de Tardor, 
amb organització de l’Avinent 
C.A. Manresa i de la Federa-
ció Catalana d’Atletisme. 
Hi participaren 7 atletes del 
C.A. Igualada Petromira-
lles/Jocnet classificats en les 
Jornades prèvies, amb una 
brillant actuació global, as-
solint sis medalles en total: 
dues d’Or per a Elsa Alías, en 
martell i disc Sub-14, Or per 
a Oriol Alonso en 1.000 m.ll. 
Sub-14, Argent per a Ferran 
Sagrera en martell Sub-14, 
i per a Laia Guzman en 600 
m.ll. Sub-16, i Bronze per a 
Laia Guzman en pes Sub-16.
Van sobresortir les actuaci-

ons d’Elsa Alías, Or en llan-
çament de martell amb 41,77 
m i guanyadora també en disc 
amb 28,53 m en la seva cate-
goria Sub-14 - i d’Oriol Alon-
so, també Or en els 1.000 m.ll. 
Sub-14, amb 2’58”06. 
Les medalles d’Argent eren 
per a Ferran Sagrera, 2n en 
llançament de martell amb 
33,42 m, i 5è en pes amb 9,85 
m. en categoria Sub-14, i per 
a Laia Guzman, 2a en els 600 
m.ll. amb 1’47”62  i que asso-
lia el Bronze en llançament 
del pes amb 8,24 m, en cate-
goria Sub-16. 
Miquel Guixà era 4t en llan-
çament de pes en categoria 
Sub-16, amb 11,68 m  Guim 
Morcillo era 5è en javelina 
Sub-16, amb 26,93 m i Joel 
Giménez Rodriguez era 7è 
en llançament de pes Sub-14, 
amb 7,64 m.

6 medalles per al CAI, a 
la Final del Campionat 
de Catalunya de Tardor 
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CURSES DE MUNTANYA 
/ LA VEU 

Magnífica Mitja Ma-
rató de l’Espirall, 
la qual transcorre 

entre vinyes, en un recorre-
gut d’anada i tornada, que va 
des de Vilafranca del Penedès 
a Guardiola de Font-Rubí. 
Tot i ser una cursa amb cert 
desnivell, gràcies al canvi de 
recorregut de fa uns anys (ara 
es passa per l’interior de Vilo-
bí de Penedès i Bellver), té una 
magnífica organització i el ca-
liu del públic, va permetre als 
corredors del CN Igualada, 
realitzar un circuit de mane-
ra còmoda, ràpida i distreta. 
Destacar que la Mitja Ma-
rató de l’Espirall és la mitja 
marató vigent a Catalunya 

amb més antiguitat, i en 
aquesta edició s’han aple-
gat uns 1.300 participants. 
Al matí feia fred i una mica 
de vent, així i tot com que la 
sortida era a les 10.30, amb 
el sol es corria prou bé. La 
primera part de cursa va 
ser fàcil, però a la baixada 
van pujar el ritme i es va 
anar més forçat, els quilò-
metres també es notaven i 
es va patir fins a l’arribada. 
Els corredors del Club Na-
tació Igualada, Òscar Ga-
lan, Pipo Pujol, Marc Teixé i 
Ramon  Pelejà  van partici-
par-hi, aconseguint bons 
resultats.  L’Òscar va acabar 
en 1 hora 56’ 36’’, en Pipo en 
1 hora 27’ 13’’, en Marc en 1 
hora 26’ 49’’, i en Ramon en 
1 hora 57’ 09’’.

El CN Igualada participa 
a la Mitja Marató de 
l’EspirallCURSES DE MUNTANYA

 / LA VEU 

D issabte passat va te-
nir lloc la penúltima 
prova del circuit de 

curses de muntanya “Gran 
Penedès” a Torrelles de Foix 
(Alt Penedès), la Cursa Fos-
ca que, com molt bé indica 
el seu nom, es corre gairebé 
tota de nit.
La prova consta de dues mo-
dalitats, la curta de 15 km i 
375 m de desnivell positiu 
que és utilitzada també per 
realitzar-hi la caminada po-
pular que transcorre princi-

palment entre les vinyes, i 
la llarga de 24 km i 760 m 
positius que s’enfila fins al 
Puig de les Torres (750 m 
s.n.m.) i el Santuari de Foix 
(645 m s.n.m.)
Els corredors van haver de 
córrer vencent el fort vent 
i fred que els va acompa-
nyar durant tota la jornada 
que, sumant el fet que fos de 
nit, va fer més èpica aques-
ta cursa que de fer-se de dia 
hagués estat bastant dife-
rent.
Sis membres de la secció de 
curses de muntanya de la 

UECANOIA hi van pren-
dre part: A la curta David 
Gubern i Judith Tort (1a sè-
nior), i a la llarga Joan Ro-
sich, Ismael Molina, Bernat 
Planas (1r màster) i Marta 
Segura (2a fèmina absoluta).
La darrera prova d’aquest 
circuit de curses de munta-
nya tindrà lloc el primer de 
desembre a Vilafranca a la 
Pujada a Santa Pau. Abans 
però els corredors del Club 
Excursionista UECANOIA 
tenen una cita ineludible 
a la seva cursa, la Cursa de 
l’Esquiador.

Trail running nocturn de la 
UECANOIA a la Cursa Fosca

Toni Bou comença el trial indoor 
amb victòria
MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

El campionat del món 
indoor, que consta de 
vuit proves, va comen-

çar el dissabte a l’est de Mada-
gascar a l’Illa de Reunión. Els 
altres set seran els de Rennes, 
Budapest, Barcelona, Bilbao, 
Àustria, Pas-de-Calais i An-
dorra.
En aquesta illa francesa, el 
trial es va disputar al Gym-
nase de l’Est del Stade Jean 
Ivoula de Saint-Denis la capi-

tal de l’illa. El vencedor va ser 
el pilot pierenc Toni Bou amb 
l’Honda oficial seguit d’Adam 
Raga amb TRRS, a set punts 
de l’anoienc.
“Estic molt content de co-
mençar guanyant. Per a no-
saltres ha estat molt impor-
tant. Avui m’he trobat a gust 
amb el meu pilotatge, hem fet 
una molt bona primera ron-
da. També estic molt content 
en ser la primera vegada que 
corria aquí, amb unes zones 
molt tècniques. Vull felicitar 

l’organitzador per les zones 
marcades. Ara toca pensar 
en la setmana que ve, ja que 
en aquest campionat és molt 
fàcil quedar-te fora de la se-
mifinal o d’alguna ronda, ja 
que està tot molt atapeït. És 
molt important sortir de la 
primera cursa amb aquests 
vint punts”.
Aquest proper dissabte, al 
Glaz Arena de la ciutat fran-
cesa de Rennes es disputarà la 
segona prova del campionat 
del món de trial indoor.
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana , es va cele-
brar a Bilbao, el XIV 

Euskalgym, torneig de con-
junts de gimnàstica rítmi-
ca, en modalitat de conjunts 
base/absolut i individual 
copa base. Aquest és un dels 
campionats més importants 
d’aquest esport, amb la parti-
cipació de 158 clubs arribats 
d’arreu d’Espanya. 
Cos tècnic i gimnastes del 
club es traslladaven el passat 
dijous cap a Bilbao, amb ner-

vis, il·lusió i moltes ganes de 
viure aquesta gran experièn-
cia. Divendres al vespre era 
el torn del conjunt infantil 
format per: Paula Salas, Gi-
sela Ramírez, Carlota Zamo-
ra, Martina Quintana i Jana 
Pérez; a les 21.15 h sortien a 
pista amb moltes forces per a 
realitzar el seu exercici, com-
plex i original. Ho van acon-
seguir, amb una gran tècnica 
i expressió corporal aconse-
guint el seu objectiu, sortir de 
pista amb un gran somriure 
i gran satisfacció de fer una 
molt bona competició al cos-

tat de 55 clubs participants en 
la seva categoria.
Dissabte era el torn de Paula 
Mensa, en modalitat indivi-
dual, juvenil copa base amb 
l’aparell de corda, competint 
juntament amb les millors 
gimnastes del país en aquesta 
categoria. A les 12.50 h sortia 
a pista, aconseguint realitzar 
el seu exercici amb una gran 
tècnica amb l’aparell i una 
molt bona execució aconse-
guint que les jutges li dones-
sin una molt bona puntuació 
i col·locar-se en vuitena posi-
ció.

El CG Ballerina participa a l’Euskalgym 2019 a Bilbao

PATINATGE / LA VEU 

El dissabte 16 de novem-
bre el Club Patinatge 
Artístic Igualada va or-

ganitzar una nova tecnificació 
per als seus patinadors/es a 
partir d’Iniciació C.
Aquesta vegada l’encarregada 
de dirigir la tecnificació va 
ser la prestigiosa entrenadora 
Laia Fuentes, actual entrena-
dora del C.P.A. Mollerussa 
Pla d’Urgell i que havia estat 
l’entrenadora de la recentment 
retirada, 3 vegades Campiona 
d’Europa i 2 vegades sotscam-
piona del món Mònica Gime-
no.
La tecnificació es va dividir en 
3 grups perquè resultés més 
profitosa per tots, i els patina-

dors/es del club que van parti-
cipar-hi van ser:
-Grup Categories-Certificat: 
Ivet Bonet, Berta Roset, Aina-
ra Varela, Anna Domenech, 
Ana Fernandez, Gisela Santi-
ago i Alexandra Burczynska.
-Grup Iniciació A i B: Mireia 
Cutanda, Abril Domenech, 
Anna Badia, Chiara Xaus i Gi-
sela Laporta.
 -Grup Iniciació C: Monika 
Kulykova, Berta Victor, Da-
niel Llorach, Martina Valen-
cia, Úrsula Pontnou i Abril 
Llopis.
L’entrenadora del club Es-
ter Torrabadella també hi va 
participar, realitzant de nexe 
entre els/les patinadors/es i la 
tecnificadora, i aprofitant per 
aprendre al costat d’una de les 
millors entrenadores del país.

Tecnificació del PA 
Igualada amb Laia 
Fuentes

Aquest dilluns s’obren les inscripcions 
pel torneig multiesportiu Caga Tió 
d’Igualada
IGUALADA / LA VEU 

E l Servei d’Esports de 
l’Ajuntament d’Igua-
lada organitzarà una 

nova edició del torneig es-
portiu Caga Tió. Les ins-
cripcions s’obriran el proper 
dilluns i es podran fer fins al 

9 de desembre.
Els equips de categories 
prebenjamines i benjamines 
jugaran els dies 23 i 24 de de-
sembre i practicaran futbol, 
bàsquet, handbol i shoot-
ball, mentre que els alevins, 
infantils i cadets juraran del 
27 al 30 de desembre i faran 

futbol, bàsquet, handbol i 
voleibol. Els equips poden 
ser masculins, femenins o 
mixtos i es repartiran entre 
el camp de futbol, la pista 
d’hoquei, la sala de barri, el 
pavelló polivalent i el pave-
lló nou del complex de les 
Comes.

ESQUAIX / LA VEU 

Al Cluj Napoka es va 
jugar un nou torneig 
PSA amb doble pre-

sència igualadina. En la 1a 
ronda el Bernat Jaume no va 
tenir problemes per superar 
al romanès Bogdan Vasile per 
3-0, mentrestant en la mateixa 
ronda, el seu germà Joel va es-
tar a punt de donar la sorpresa 
caient 3-2, 11-8 el cinquè da-
vant el gallec Hugo Varela 
TOP 150 del món. Dissabte, a 
la 2a ronda, el petit dels Jau-
me, es va revenjar del vigués 
guanyant-lo per 3-0, però en 
la ronda de semis de la tarda 
va caure de forma molt ines-
perada davant el jove egipci I. 
Elkawany per 3-1.

L’Esquaix 7è en el Campio-
nat de Catalunya per equips 
Digníssim paper de l’Esquaix 

Igualada als campionats de 
Catalunya per equips jugats al 
Marconi de Terrassa. Tot i no 
presentar al millor equip, els 
anoiencs es van defensar prou 
bé. Divendres derrota davant 
Squash Project de Lloret per 
2-1 amb victòria del Nacho 
Fajardo 3-0 davant Xavi Blas-
co i derrotes de Sergio Rive-
ro i Carles Sánchez davant, 
Ramón y Hugo Lafuente per 

3-0. En la jornada de dissab-
te derrota per 2-1 enfront del 
Marconi, victòria de Montse 
Fajardo 3-0 amb derrotes de 
Carles per 3-2 i Sergio 3-0  i  
en l’últim partit derrota da-
vant Estival de Vilaseca 2-1, 
amb victòria de nou de Mont-
se  Fajardo 3-0 i derrotes de 
Javi  Fajardo enfront Judith 
Santander 3-0 i Nacho davant 
Nilo Vidal 3-1.

 

Els germans Jaume disputen un 
torneig a Romania
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666 46 87 86
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c/Òdena,14 -Igualada
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cultura Espai patrocinat per

C/del Retir, 27 - Igualada
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CULTURA / LA VEU 

Aquest diumenge, a les 
11.30h, el Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu aco-

llirà la 24a gala de lliurament 
dels Premis Ciutat d’Igualada. 
En el decurs de l’acte es farà 
públic el veredicte dels premis 
d’Art Digital Jaume Graells, de 
Composició Musical Paquita 
Madriguera, de Compromís 
Social i Cívic Mossèn Còdol, 
de Disseny Gaspar Camps, de 
Fotografia Procopi Llucià, de 
Poesia Joan Llacuna, d’inves-
tigació Jaume Caresmar, i el 
Premi d’Honor Ciutat d’Igua-
lada. Conduiran l’acte Mireia 
Guilella i Yannik Ramis.
El Premi d’Honor Ciutat 
d’Igualada es concedirà ex 
aequo a dues personalitats 
destacades en l’àmbit cultural, 
especialment per la seva im-
plicació en la transmissió del 
coneixement cultural i musi-
cal: Josep Elias i Farré i Pepita 
Jorba Planell. Aquest premi 
vol ser un reconeixement a 
tota una vida de dedicació 
d’aquelles persones fortament 
vinculades al batec cultural o 
de qualsevol dels àmbits soci-
als, intel·lectuals o educatius 
de la ciutat; un moment per-
què l’Ajuntament i la ciutat els 
transmetin el seu agraïment.
Es farà també un recordatori 
pòstum al desaparegut Jor-
di Fulla, que ens va deixar el 
passat 16 d’abril a l’edat de 51 

anys. Va néixer a Igualada, 
però molt aviat es va traslla-
dar a Terrassa, on va viure 
la seva infantesa, tot i que 
sempre va mantenir un vin-
cle amb la ciutat a través dels 
seus tiets i avis. Durant molts 
anys va mostrar la seva obra 
en exposicions i fires arreu del 
món.
L’acte inclourà, igualment, 
un record per Magí Puig, que 
aquest passat mes d’abril ens 
va deixar a l’edat de 86 anys. 
Va morir una de les persones 
sense les quals no s’entén la 
vida cultural de les darreres 
set dècades d’Igualada, fun-
dador i impulsor dels estudis 
d’adoberia i que va obtenir el 
premi d’Honor Ciutat d’Igua-
lada l’any 2017.
I també es recordarà Josep 
Ramon Gumà, un dels regi-
dors amb més transcendència 
dels anys vuitanta a la ciutat 
d’Igualada. Vinculat als dos 
darrers mandats del govern 
de Manuel Miserachs, va ser-
ne el regidor de Festes i se’l 
recorda com un dels arquitec-
tes de l’actual model de Festa 
Major. Va ser especialment 
actiu en l’organització de no-
ves activitats i en la promoció 
de la imatgeria i el bestiari. 
Promotor de la Flama del Ca-
nigó i la Flama de la Llengua, 
va impulsar el programa Viu 
les nits d’estiu, que fou la base 
i l’inici d’Anòlia, el Saló de la 
Infància, el Consell Comar-

cal de la Joventut i va donar 
suport a la creació de festes 
de barri i, també, del Drac 
d’Igualada, la Víbria d’Igua-
lada, els Grallers d’Igualada, 
Diables d’Igualada, Gegants 
d’Igualada, i grups de nova 
volada com Gralla, Gallarda, 
Taral·lirot, etc.

Participació en els premis
Pel que fa a la participació, 
enguany hi ha hagut un total 
de 109 candidatures als pre-
mis, distribuïdes entre les di-
ferents convocatòries d’aques-
ta edició. Destaquen, com els 
premis amb més participació 
es reparteixen entre el premi 
de Poesia Joan Llacuna, que 
enguany representa el 36% 

de les obres a concurs, igua-
lat pràcticament amb el premi 
de Fotografia Procopi Llucià, 
amb el 35%. Ell segueixen 
en volum d’obres a concurs 
el premi d’Art Digital Jaume 
Graells, amb un 13% del total.
La gala comptarà amb l’actua-
ció del Quartet Altimira, que 
interpretarà obres de Gaspar 
Cassadó (1897-1966), un dels 
grans compositors i violoncel-
listes del segle XX. Les trajec-
tòries entrellaçades, l’entusi-
asme per la recerca i les ganes 
de comunicar són els punts en 
comú del Quartet Altimira: 
Maria Florea, violí; Luís Peña, 
violí; David Andújar, viola; i 
Mariona Tuset al violoncel. 
Des del seu inici, el Quartet 

Diumenge, gala de lliurament dels 24ens Premis 
Ciutat d’Igualada
El Premi d’Honor Ciutat d’Igualada reconeixerà ex aequo la trajectòria de Josep Elias i Farré i Pepita Jorba Planell

Altimira sempre ha tingut 
interès per incorporar en el 
seu repertori obres oblidades 
per contribuir així en la tasca 
d’investigació i divulgació. La 
formació ha estat reconegu-
da i premiada al Concurs de 
música de cambra “Mirabent 
i Magrans” de Sitges 2019 (3r 
premi), Concurs internaci-
onal de música de Les Corts 
2019 (2n premi), finalistes al 
Concurs internacional “Pa-
per de Música” de Capellades 
2016, als “Pòdiums” de Sant 
Joan de Vilatorrada 2016, i al 
Concurs del Festival Interna-
cional de Panticosa 2013 (1r 
premi). Ha enregistrat per a 
Catalunya Música i Radio Ra-
dicale d’Itàlia.
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HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Ca n’Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604   aperitiuscatalans@hotmail.com
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MÚSICA / CRISTINA ROMA 

Avui parlem amb en 
Marc Marcé, un dels 
components de 2prin-

cesesbarbudes, grup de mú-
sica familiar que diumenge 
al Teatre Municipal l’Ateneu, 
presenten el seu darrer treball, 
La bona vida, en el marc d’una 
gira que els està portant per 
diversos municipis catalans.
La bona vida és un llibre-disc 
compost per deu cançons lli-
gades per un tema comú, el 
Paleolític. 

Qui són 2princesesbarbu-
des?
Som un grup de música que 
ens agrada fer cançons pròpies 
de música pop i rock i inter-
pretades amb instruments pe-
tits i de joguina.  Ens trobem 
dins el sector de la música 
familiar encara que nosaltres 
fem un repertori que no està 
gens estereotipat. Fem un ti-
pus de música que és per a tots 
els públics.

Aquest és el vostre tercer 
disc. Per què vàreu optar per 
fer un treball a  l’entorn de la 
vida al Paleolític?
Bé, sí que és el nostre tercer 
disc de temes propis, encara 
que en tenim un quart, que és 
el primer disc, que va ser com 
un recull de cançons tradicio-
nals que vam adaptar. Tenim 
dos discs de cançons pròpies, 
un dedicat a la nit, Petita en-
ciclopèdia de nit” i un altre a 
les orenetes, que es diu Sempre 
de vacances. I ara aquest que 
tracta del Paleolític i que es 
diu La bona vida.
A nosaltres ens agrada molt fer 
discos temàtics, centrar-nos 
en un tema i treure-li suc i a 
l’hora de crear el disc teníem 
diversos temes entre els qual 
aquest del Paleolític i com 
que ens donava molt de joc 
ens vam decidir per aquest. 
Als nostres treballs sempre hi 
donem un toc d’humor i en 
aquest disc parlem de la bona 
vida que tenien els humans en 
el Paleolític, en comparació 
amb el Neolític que és quan 
van començar a treballar, a 
fer-se habitatges, va començar 
la jerarquització de la societat, 
es va plantar la llavor de capi-
talisme; en canvi, el Paleolític 
era una societat cooperativa. I 
és en aquesta ambientació que 
situem la nostra tribu, que no 
vol passar al Neolític i perdre 

“la bona vida” que tenen.

Les lletres, la música, les 
il·lustracions del llibre, són 
totes vostres?
Sí. A veure, el nom del grup 
és 2princesesbarbudes i som 
dues persones, l’Helena Ca-
sas i el Marc Marcé, que cre-
em els continguts. Nosaltres 
fem les lletres, fem la música, 
les cançons, portem la pro-
ducció dels nostres concerts. 
L’Helena és qui dibuixa, ens 
encarreguem de produir els 
llibres... vaja, ho fem tot. I 
quan pugem dalt l’escena-

ri ens acompanyem d’altres 
músics i en aquest cas ho fem 
amb en Marc Poch, que és de 
la Llacuna i en Toni Vilapri-
nyó, que és igualadí.

Quin tipus de concert es 
trobarà el públic que vingui 
diumenge a l’Ateneu? A qui 
va dirigit?
És un concert familiar, que 
pot agradar tant a grans com 
a petits. Nosaltres el teatralit-
zem una miqueta perquè ens 
agrada donar-li contingut i 
ho situem com si fos un con-
grés de Paleontologia on una 
persona fa una xerrada, va 
explicant els temes més im-
portants i nosaltres hi anem 
intercalant les cançons. Dalt 
l’escenari hi serem els quatre 
músics i una veu en off que es 
qui fa les explicacions.

La bona vida és un lli-

bre-disc. És el primer que 
feu en aquest format? Per 
què hi vàreu optar?
No, els tres discos que tenim 
són en aquest format. Ens 
agrada fer-ho així, a l’Helena 
li agrada molt dibuixar i en 
aquest món que tot és molt 
digital, que la música quasi 
no val un duro perquè l’escol-
tem a l’Spotify o al Youtube, 
és una manera de fer un pro-
ducte més ben acabat i per 
poder-lo tenir a casa. Escoltar 
el disc i gaudir de les lletres 
de les cançons i els dibuixos 
que les acompanyen, és un 

valor afegit. També en tots els 
llibres intentem posar-hi qua-
tre pinzellades històriques 
sobre el tema, perquè les lle-
tres són molt humorístiques 
i d’aquesta manera facilitem 
poder respondre les pregun-
tes que fan els petits als grans 
sobre el tema.

Una de les característiques 
de 2princesesbarbudes és 
que feu servir instruments 
senzills i de joguina. Per 
què?
Els quatre músics que to-
quem tots hem tingut altres 
projectes musicals on tocà-
vem instruments convencio-
nals, molts de nosaltres hem 
sortir del conservatori. Però, 
l’Helena i jo som parella i 
quan va néixer el nostre pri-
mer fill ens van regalar uns 
instruments de joguina i just 
allà ens van encarregar unes 

cançons. Se’ns va acudir uti-
litzar aquells instruments. El 
resultat ens va agradar molt 
i també va agradar al públic 
i aquí va començar aquest 
projecte musical amb aquest 
tipus d’instruments. També 
val la pena dir que a mida 
que hem anat avançant en el 
projecte -ja fa gairebé 9 anys- 
ens hem anat quedant amb els 
instruments que ens agraden 
més. Ara toquem amb una 
bateria de joguina, l’Helena 
toca l’acordió petit i un pia-
no, jo toco unes guitarres de 
joguina i un ukelele de jogui-

na i el Toni toca el baix. Ens 
hem quedat com un grup de 
rock però amb instruments 
de joguina. Ens agrada molt 
fer música rock i música pop, 
per tant havíem de triar els 
que millor ens anaven.
Tocar música amb aquests 
instruments és complicat: són 
més petits, costa que hi càpi-
guen els dits, alguns no estan 
afinats del tot... per tant hi 
ha molta feina d’estudiar-los 
per treure’ls un bon so. Però 
la música que donen té un 
timbre característic que s’ha 
convertit en el nostre segell 
com a grup i  a més, a l’hora 
de posar-ho en escena, hi ha 
molts nens que diuen “mira, 
això ho tinc jo a casa...!”

Aquest treball, La bona vida, 
es troba de gira i ja ha passat 
per diverses poblacions ca-
talanes. Com està anant?

2princesesbarbudes: música pop amb un toc d’humor, 
tocada amb instruments petits

Molt bé. Vam  estrenar al 
Mercat de Música Viva de 
Vic i hem fet quatre o cinc 
concerts. Diumenge toquem 
a l’Ateneu d’Igualada i en te-
nim moltes ganes pels lligams 
que ens uneixen amb aquesta 
ciutat. Ens fa molta il·lusió 
ser-hi de la mà de Xarxa per-
què coneixem molta gent que 
vindrà. Esperem que tothom 
qui vingui s’ho passi molt bé i 
gaudeixi de la nostra música.

Algunes de les lletres com 
Tot és fresc, Estil de vida o La 
roba, fan esment a una siste-
ma de vida més senzill. Pot-
ser valdria la pena pensar-hi 
en una societat cada vegada 
més complexa?
Sí, de fer és una de les fites 
del disc, fer aquesta reflexió 
sobre l’evolució humana. A 
veure, ara potser estem mi-
llor: no passem fred a la nit, 
ho tenim tot a l’abast, tenim 
diners per comprar coses, 
però quin preu estem pagant 
per tot això? Pensem que les 
famílies del Paleolític potser 
vivien menys anys però vivi-
en més felices, tenien menys 
coses però potser també te-
nien menys maldecaps. La 
vida era més senzilla: anar al 
bosc a buscar el que donés, 
caçar algun animal per men-
jar i per abrigar-se, comptar 
amb l’ajuda de tots... es pot 
fer una reflexió de veure cap 
on estem anant, cada vegada 
en un mon més digital, amb 
molta pressa.

Per fer el llibre-disc -molt 
bonic per cert- heu comptat 
amb l’assessorament d’ex-
perts en el tema de la prehis-
tòria?
Nosaltres ens agrada, quan 
triem un tema, estudiar-lo 
molt. Hem llegit molts llibres, 
articles, revistes, hem fet una 
visita a unes coves prehistòri-
ques del sud de França, hem 
fet una immersió total en el 
tema per tal que tot el que sur-
ti sigui cert. I un cop vam fer 
les lletres sí que vam comptar 
amb una amiga nostra, la Ma-
ria Cacheda, que és arqueòlo-
ga i historiadora i que a més a 
més fa paleontologia en pers-
pectiva de gènere, i ella ens ha 
assessorat i ajudat, fent-nos 
una correcció paleontològica 
i arqueològica de les lletres 
per tal que la informació que 
hi ha sigui bona. 
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TEATRE / LA VEU 

La música de 2prince-
sesbarbudes arriba al 
Teatre Municipal l’Ate-

neu amb La bona vida perquè 
petits i grans puguin celebrar 
Santa Cecília. Un concert or-
ganitzat per La Xarxa amb 
cançons pop plenes d’humor 
tocades amb instruments 
petits i de joguina. Serà  diu-
menge dia 24 de novembre, a 
les 6 de la tarda. Les entrades 
són a 6 € i a 5 € per als socis 
de Xarxa. Es poden comprar 
en línia a www.teatremunici-
palateneu.cat sense recàrrec i 
el diumenge des d’una hora 
abans de l’inici de l´especta-
cle a la taquilla del passatge 
d’en Vives.

2princesesbarbudes
El grup liderat per Helena Ca-
ses i Marc Marcé ens presen-
ta el seu quart disc: La bona 
vida. Després d’explicar-nos 
els secrets de la nit (Enciclo-
pèdia baixeta de la nit, 2013) 
i de volar com orenetes (Sem-

pre de vacances, 2015), les 
2princesesbarbudes viatgen a 
la prehistòria per fer una re-
flexió en família sobre la vida 
moderna i l’evolució humana.
Helena Cases amb Pomada 
va capgirar el folk dels Paï-
sos Catalans (Millor disc de 
folk del 2001, Millor Artista i 
Cançó Folk del 2002). Va ser 
protagonista del nou pop en 
català amb Conxita (Millor 
disc de pop-rock el 2007). Va 
fer un homenatge als artistes 
del ieié català amb Angelina 
I Els Moderns i va contribuir 
a recuperar la glosa en català. 
Amb La bona vida consolida, 
junt amb Marc Marcé, una de 
les propostes més interessants 
i originals per a públic famili-
ar. Els acompanyen els músics 
Marc Poch i Toni Vilaprinyó. 

La bona vida
Som 8.000 anys abans de 
Crist. Queden molt lluny els 
temps en els quals l’home 
era caçador-recol·lector i uns 
nous costums comencen a es-
tendre’s per tot el món. Tot? 

No, tot no! Hi ha una petita 
comunitat que es resisteix al 
progrés del neolític i defensa 
la bona vida del paleolític. 
Primer ho fa amb una cançó 
amb ritme jamaicà (La bona 
vida) on els instruments de 
joguina –un acordió petit i un 
pianet– tenen el protagonis-
me al costat d’una lletra que 
resumeix de manera poètica 
i divertida la vida del paleolí-
tic.  La paleodieta és defensa-

“La bona vida” dels homes primitius, amb 
2princesesbarbudes a l’Ateneu de la mà de Xarxa

da a Tot és fresc. Amb ritmes 
a mig camí entre el ieié i el 
txa-txa-txa canten a l’alimen-
tació, el que menjaven i com 
ho aconseguien. 
La vida nòmada i en comuni-
tat és reivindicada a Estil de 
vida. Fan broma del problema 
de l’habitatge amb una estèti-
ca cowboy. Les virtuts del foc 
són explicades a Il·luminats 
de forma divertida i a l’estil 
‘New Orleans’. Els del paleolí-
tic també dibuixaven i potser 
feien Belles arts al ritme bo-
ogaloo. Sílex és un anunci en 
format de balada del ‘far-west’ 
que lloa les virtuts d’aquesta 
pedra.
La roba és una cançó amb rit-
me pop, ieié i surf que parla 
de la seva invenció amb una 

lletra divertida. La primera 
cançó reivindicativa de les 
barbudes és Orgull cromanyó. 
Una cançó que recorda Abba. 
La seva lletra fa una reflexió 
sobre l’evolució que es va fer 
al neolític amb la mirada dels 
homes i dones del paleolític, 
comparant-ho amb la societat 
capitalista actual. 
En aquesta història no hi podi-
en mancar els Parents famosos. 
Descriuen de forma divertida 
els avantpassats més populars 
de l’homo sapiens amb melo-
dies d’aire gipsy. Mentida és la 
cançó més ‘barbudes’ del disc. 
A ritme de swing, la pandere-
ta i el pianet agafen el protago-
nisme, La lletra desmenteix els 
falsos mites sobre el paleolític 
amb una melodia enganxosa. 

TALLER / LA VEU 

Aquest diumenge, 24 
de novembre, a les 12 
del migdia, el Museu 

de la Pell proposa un taller de 
disseny tèxtil, dins el seu pro-
grama d’activitats familiars 
Creactiva’t. L’activitat perme-
trà conèixer l’ofici de teixir a 
través de la confecció d’un pe-
tit tapís i es completarà amb 
una explicació sobre el passat 
de Cal Boyer, fàbrica tèxtil de 
finals del segle XIX i seu de 
l’actual Museu de la Pell. Els 
participants podran veure el 
funcionament de la màquina 
de vapor i l’ús d’algunes de les 
eines que antigament utilitza-
ven les teixidores a Igualada. 
EL taller, adreçat a famílies 
amb infants a partir de 6 
anys, és gratuïta i amb afora-
ment i admissió segons ordre 
d’arribada.

Programa Creactiva’t al Mu-
seu!
El programa Creactiva’t al 
Museu! és el programa d’ac-
tivitats culturals i lúdiques 
proposat pel Museu de la 

Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia per gaudir amb la 
família i els amics. En l’edi-
ció d’aquest any 2019, hi ha 
propostes molt variades, amb 
tallers de fotografia, tecnolo-
gia, creació artística, grafiti i 
art urbà, disseny i tipografia, 
música o gastronomia entre 
altres, per aprendre, jugar i 
imaginar entorn a les festes i 
tradicions locals, les exposi-
cions temporals i les col·lec-
cions del Museu. Aquesta 
iniciativa del Museu de la Pell 

compta amb la col·laboració 
de diverses entitats, com ara 
l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada, el Museu del 
Traginer. Col·lecció Antoni 
Ros, FineArt, el col·lectiu Ei-
xarcolant, Dessota, Aula de 
Música Tradicional de l’Ano-
ia (AMTA), Moixiganguers 
d’Igualada, Vinseum- Museu 
de les Cultures del Vi de Ca-
talunya, Fundació Joan Bros-
sa, Fira d’Igualada, l’Associa-
ció del Barri de la Font Vella i 
la Diputació de Barcelona.

El Museu de la Pell proposa un taller 
de disseny tèxtil
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MÚSICA / LA VEU 

Diumenge, 24 de no-
vembre, l’Oratori Mil 
Anys es tornarà a in-

terpretar, per tercera vegada, a 
Igualada. Serà a les 6 de la tar-
da, a la basílica de Santa Ma-
ria, com a acte central de la ce-
lebració de les festes de Santa 
Cecília. L’esdeveniment ha es-
tat presentat aquest dimecres 
per Pere Camps, regidor de 
Promoció Cultural i Relacions 
Institucionals, i Josep Miquel 
Mindan, director de la direc-
ció de la Jove Orquestra Sim-
fònica de l’Anoia. Camps ha 
destacat que “és un goig poder 
commemorar la festivitat de 
la Música amb una obra ben 
igualadina i la participació de 
diversos músics de la ciutat”.
L’Oratori del Mil·lenari, Mil 
Anys, amb lletra d’Antoni Dal-
mau Ribalta i música de Mn. 
Valentí Miserachs, es va estre-
nar l’any 2004 per commemo-
rar el Mil·lenari de l’església 
de Santa Maria d’Igualada. 

És una obra plena de poesia 
i inspiració, que en la seva 
lletra repassa la història de la 
nostra ciutat, mentre que en la 
música Miserachs introdueix 
unes pinzellades de les nostres 
melodies religioses i populars, 
que es van identificant en es-

L’oratori “Mil anys” s’interpreta per tercer cop 
a Santa Maria, diumenge

coltar-la.
En aquesta ocasió, Mil Anys 
s’interpretarà sota la direcció 
de Josep Miquel Mindán. La 
preparació dels cors és a càr-
rec de Laia Cuadras. La part 
orquestral és de la Jove Or-
questra Simfònica de l’Anoia 

(JOSA), que ja l’havia inter-
pretat en les dues altres oca-
sions, i els solistes seran, gai-
rebé tots, els mateixos de l’any 
2014: Ulrike Haller, soprano, 
Júlia Brescó, mezzosoprano, 
Carles Prat, tenor, Joan Gar-
cia, baríton i Carles Pieres, 

baix. La part d’orgue, instru-
ment que Mn. Miserachs va 
voler fer present en l’obra i que 
té una delicada intervenció, 
serà interpretada pel professor 
del conservatori d’Igualada 
Jonatan Carbó.
La festivitat de Santa Cecília és 
un bon dia per trobar-se una 
nodrida representació dels 
músics igualadins.
L’impuls de la Comissió creada 
per donar solemnitat a la festa 
de Santa Cecília, el patrocini i 
suport organitzatiu de l’Ajun-
tament i la col·laboració de la 
parròquia de Santa Maria, han 
fet possible que l’Oratori Mil 
Anys es pugui escoltar nova-
ment a Igualada.
Les entrades es poden adqui-
rir anticipadament al preu de 
12 € al Punt de Difusió Cultu-
ral (c/ Garcia Fossas, 2), o bé 
per internet a www.teatremu-
nicipalateneu.cat (aquest ser-
vei no aplica cap recàrrec). El 
preu, una hora abans del con-
cert a la mateixa basílica, serà 
de 15 €.

LLENGUA / LA VEU 

El proper dissabte 23 de 
novembre, de 9.30 a 
13.30h, s’impartirà el 

taller «Que n’és, de dura, de 
vegades, la realitat! Les re-
gles «ocultes» per construir 
frases en català», a l’Espai 
Cívic Centre. En aquest taller 
es parlarà de l’estructura de 
les frases en català, de quin 
és l’ordre neutre i de quines 

Taller sobre la nova gramàtica de 
l’IEC organitzat per l’Aplec

LLIBRES / LA VEU 

Dilluns 25 de novembre 
de 2019 a la Bibliote-
ca Central d’Igualada 

a 2/4 de 7 de la tarda tindrà 
lloc la presentació del llibre 
Trencar el silenci: deu rostres, 
deu veus. L’acte anirà a càrrec 
del germà Gabriel Villa-Real, 
Vicari provincial de
L’Hermitage; Marina Gual, 
orientadora del col·legi Maris-
tes La Immaculada de Barce-
lona i Imma Amadeo i Jordi 
Martínez, autors de l’obra. 
Trencar el silenci: deu rostres, 
deu veus és el títol del llibre de 
Maristes Catalunya que recull 
el testimoni de deu educadors 
i educadores de diferents pa-
ïsos sobre com viuen la tasca 
duta a terme i el compromís 
de la Institució Marista per 
avançar en matèria de pro-
tecció a la infància. El llibre 
ha estat escrit pels periodistes 
Imma Amadeo i Jordi Mar-
tínez, i editat per Baula.
El llibre mostra des d’una visió 
global deu testimonis que, des 
de diversos àmbits i des de la 
seva experiència íntima i per-
sonal, expliquen la tasca que 

desenvolupen per la prevenció 
i la protecció de l’abús sexual 
a les obres educatives maris-
tes. Una tasca que passa per la 
formació, l’acompanyament, 
la sensibilització, l’empodera-
ment, i també els entrebancs i 
els interrogants que se’n deri-
ven. Es tracta del testimoni de 
deu professionals que, des del 
seu punt de vista i la seva re-
alitat, s’enfronten a la tasca de 
treballar per la prevenció i la 
protecció d’infants i joves en 
països i en contextos diferents.
Els protagonistes ofereixen 
respostes sinceres sobre un 
tema incòmode i un dels pro-
blemes més greus als quals la 
societat ha de fer front, el dels 

abusos a menors. Segons da-
des del Consell d’Europa, s’es-
tima que la violència sexual a 
Europa afecta un de cada cinc 
nens i nenes. Es tracta d’un 
problema present en tots els 
àmbits de la societat que afec-
ta, també, les institucions reli-
gioses i les comunitats educa-
tives. Això fa que els Maristes 
hagin afrontat la situació des 
de tots els punts de vista.
El llibre recull com el 2011 
l’Institut dels Germans Ma-
ristes va fer una crida perquè 
totes les seves províncies es 
dotessin d’eines per garantir 
la protecció d’infants i joves. 
Així, el 2013 la Província Ma-
rista L’Hermitage (on pertany 
Catalunya) va aprovar una 
política i un protocol que que-
den reflectits a la Guia per a la 
protecció dels infants: Drets, 
pautes i orientacions. Es tracta 
d’un document que té com a 
objectius assegurar una res-
posta eficaç davant les sospi-
tes o la certesa de casos d’abús 
sexual o maltractament als 
menors i desenvolupar eficaç-
ment estratègies encaminades 
a la prevenció de les situacions 
d’abús sexual i maltractament.

Presentació del llibre “Trencar el 
silenci: eu rostres, deu veus”

condicions s’han de seguir 
si volem alterar aquest or-
dre. Aquest taller s’emmarca 
dins la sèrie de tallers sobre 
diferents aspectes de la nova 
gramàtica de l’IEC que ha or-
ganitzat l’APLEC per aquesta 
tardor. El preu del taller són 
40€ (10% de descompte pels 
socis de l’APLEC). Per ins-
criure’us cal que envieu un 
correu a aplecaplec@gmail.
com.

MÚSICA / LA VEU 

Demà dissabte a les 7 de 
la tarda la sala cape-
lladina Paper de Mú-

sica acollirà el Concert de Tar-
dor a càrrec de Cygnus Trio, 
format per Javier Montaña, 
violí, Hannah Lewis, violoncel 
i César Saura, piano, finalistes 
del 29e Concurs Internacional 
Paper de Música. Interpreta-
ran un programa amb obres 
de Beethoven i Schubert.
El Cygnus Trio sorgeix el 2012 

arran de l’entusiasme com-
partit pels seus integrants per 
la música de cambra i com a 
plataforma per explorar el vast 
territori de la musica de cam-
bra per a trio amb piano. El Ja-
vier i el Cesar ja formaven un 
duo abans de conèixer, durant 
el seus estudis a la Royal Aca-
demy of Music de Londres, 
la Hannah amb qui aviat van 
acabar formant grup. Comp-
ten amb guardons en múlti-
ples certàmens internacionals 
i actuen regularment.

Concert de tardor a 
Paper de Música
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TEATRE / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
Igualada es conver-
teix, per desè any con-

secutiu, en un dels escenaris 
d’El Més Petit de Tots, el fes-
tival d’arts escèniques per als 
més petits (0-5 anys) més gran 
d’Europa, que enguany arriba 
a la seva quinzena edició. El 
festival, que va arrencar el 9 de 
novembre i que s’allargarà fins 
el 24 de novembre, proposa 
un ampli programa d’especta-
cles que es representaran a 25 
espais escènics de 12 ciutats 
dels Països Catalans. Aquest 
cap de setmana al Teatre de 
l’Aurora d’Igualada, es podran 

veure dues propostes recoma-
nades per a infants de 0 a 5 
anys: l’espectacle L’Odissea de 
Latung La La de l’igualadí Da-
vid Ymbernon; i Musicals per 
als més menuts, de Companyia 
pels més menuts.

El festival per als més petits 
més gran d’Europa
El festival El Més Petit de Tots 
va néixer el 2005 en una ini-
ciativa de la LaSala Miguel 
Hernández (Sabadell) amb 
una clara vocació internaci-
onal 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 Tea-
tre Municipal (Benicàssim), el 
Teatre Principal (Olot), el Tea-
tre de l’Escorxador (Lleida), el 
Teatre-Auditori (Sant Cugat), 

i el Teatre Clavé (Tordera), el 
Teatre-Auditori (Granollers), 
la sala Àtrium de Viladecans 
i el SAT! de Barcelona. En-
guany s’hi ha sumat el Teatre 
Municipal (Montcada i Rei-
xac) i el Teatre Principal (Pal-
ma de Mallorca).
El festival El Més Petit de Tots 
és una oportunitat única per 
gaudir de muntatges i experi-
ències de qualitat pensades 
pels més petits. Amb un ritu-
al, una durada i una concepció 
de l’espai diferents. Amb afo-
raments reduïts, on tot es veu 
de molt a prop i on tot es viu 
molt intensament; on hi caben 
i es barregen tots els llenguat-

ges per fer-nos viatjar a paisat-
ges desconeguts. El Més Petit 
de Tots també vol ser un espai 
on es puguin acompanyar els 
infants, de la mà de les arts es-
cèniques, a desenvolupar l’es-
perit crític i el sentit comú, en 
un àmbit de llibertat de pen-
sament, per poder formar part 
d’una societat cada cop més 
generosa i solidària.

L’Odissea de Latung La La: 
David Ymbernon torna a 
l’Aurora amb un nou i fasci-
nant espectacle per als més 
petits
L’Odissea de Latung La La 
és un espectacle fascinant i 
atractiu per als petits i els no 
tan petits, amb una gran càr-
rega de poesia visual. “Anava 
amb el vaixell a la recerca del 
tresor, però no vaig poder en-
dur-me’l perquè el tresor era 

l’illa.”
David Ymbernon és un artis-
ta polifacètic posseït pel color 
taronja. Tot el seu món, la seva 
vida, gira al voltant d’aquest 
color, i la seva feina és una lí-
nia contínua que comença des 
del principi, des de la seva in-
fància.

Musicals per als més menuts: 
Un concert per a nadons, un 
viatge en l’imaginari del món 
dels musicals de teatre i cine-
ma que emocionarà a petits i 
grans
Els investigadors i pedagogs 
especialitzats en música i in-
fància coincideixen en afirmar 

que la música té una gran im-
portància en els nadons. Du-
rant els primers anys de vida 
té un major impacte i pot in-
fluir positivament en el creixe-
ment i desenvolupament.
Musicals per als més menuts 
és un viatge en l’imaginari del 
món dels musicals (teatrals 
i de cinema), on els menuts, 
la família i els propis músics 
compartiran experiències sen-
sorials en un espectacle ino-
blidable.

El Boca a boca, dona suport 
al festival a Igualada
La celebració del festival a 
Igualada compta, per sisè any 
consecutiu, amb el suport del 
centre dental juvenil i familiar 
Boca a boca, d’Igualada. Lluís 
Segura, responsable del centre 
dental remarca l’aposta que 
fan des del centre per col·labo-

Torna el Festival El Més Petit de Tots, aquest cap 
de setmana al Teatre de l’Aurora
A Igualada es podran veure els espectacles L’Odissea de Latung La La de David Ymbernon i Musicals per als més menuts
de la Companyia pels més menuts

Un any més, l’empresa 
Servisimó, S.L., con-
cessionari oficial de 

les marques Audi, Volkswa-
gen i Škoda i col·laboradora 
usual del Zoom Festival, ha 
signat el conveni com a pa-
trocinadora de la 17ª edició 
del Zoom Festival, el Festival 
Internacional de Continguts 
Audiovisuals de Catalunya.
Servisimó, a més de ser un 
dels principals i més habitu-
als patrocinadors del festival, 
serà l’encarregat d’entregar un 
dels premis del certamen, que 
tindrà lloc del 26 de novem-

bre a l’1 de desembre a Igua-
lada i Barcelona.

Servisimó S.L. renova el conveni 
de patrocini amb Zoom Festival

rar amb el festival i va anun-
ciar que, entre els espectadors 
que hi assisteixin, regalaran 4 
vals per l’atenció odontològica 
de nens i nenes. Els assistents 
als espectacles podran omplir, 
durant els dos dies del festival, 
unes butlletes del sorteig que 
trobaran al Teatre de l’Aurora.
Horaris i venda d’entrades
Les representacions de L’Odis-
sea de Latung La La es faran el 

dissabte 23 de novembre a les 
12 h i a les 17.30 h i, Musicals 
per als més menuts el diumen-
ge 24 de novembre, a les 12 h 
i a les 17:30 h. Les entrades, a 
8€ (adults) i 6€ (nens) es po-
den 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.tea-
treaurora.cat.
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EXPOSICIONS / LA VEU 

D’ARA Galeria d’Art 
mostra, des d’aquest 
novembre i fins a fi-

nal de febrer, una exposició 
Vintage. Es tracta d’una expo-
sició d’aquarel·les realitzades 
entre els anys 80 i 90 per dife-
rents pintors catalans del s. XX 
i que formen part del fons de 
la galeria. L’exposició reuneix 
obra d’artistes com: Frederic 

Lloveras, Danés Jordi, Estra-
da Vilarrasa, Martinez Loza-
no, Joaquim Budesca, Guilem 
Fresquet, entre altres.
En un moment en què el vin-
tage està de moda i que hi ha 
expressions d’art que no passen 
mai, D’ARA ha volgut recupe-
rar obres d’artistes amb l’ob-
jectiu que sempre ha marcat la 
galeria, promoure el coneixe-
ment de la pintura i dels artis-
tes mitjançant exposicions.

Exposició col·lectiva 
d’aquarel·les a D’ARA 
Galeria d’Art 

POESIA / LA VEU 

Dissabte 16 de no-
vembre l’Associació 
Cultural Galàxia va 

organitzar la inauguració de 
l’Exposició de pintures “Ter-
ra i aigua” del pintor i soci 
de l’entitat, Llorenç Dellarés. 
A l’acte hi va assistir la presi-
denta de l’entitat, Lourdes 
Sensarrich qui va fer esment 
la trajectòria professional del 

pintor, de la característica dels 
seus quadres d’inspiració im-
pressionista i pintats amb la 
tècnica d’oli sobre tela. Della-
rès pinta sobretot paisatges. 
El pintor ens va explicar  per 
què pinta i què vol expressar i 
comunicar amb els seus qua-
dres, ell quan pinta entra en 
un altre món, una altra rea-
litat. Una vegada finalitzada 
l’explicació, el poeta i soci de 
l’entitat, Marc Freixas va reci-

Bona acollida de la Galàxia Poètica i 
l’exposició de Llorenç Dellarès

tar un poema inspirat en una 
de les seves pintures “El nai-
xement del dia”. A continuació 
es va convidar a un piscolabis 
als assistents i vam donar pas a 
la Galàxia Poètica amb temà-
tica “Feminista”. Van partici-
par Marta Ball, Marta Enrich, 
Josepa Ribera i Vallès, Tomàs 
Berzosa, Jordi Pallerols, Ale-
jandro Penalva i Francesc Al-
bareda. Amb acompanyament 
musical del cantautor giro-
ní, Projecte Mau. Van recitar 
espontanis com Maria Solà, 
Carme Freixes i Anna Banchs. 
Moltes gràcies a tothom pel 
suport i participació.
L’exposició “Terra i Aigua” 
està exposada fins el 30 de no-
vembre a l’Espai Cívic Centre 
d’Igualada, us convidem a as-
sistir-hi.
La pròxima Galàxia Poètica 
tindrà lloc el dissabte 21 de de-
sembre a les 18 h, amb poesia 
de temàtica “Joc/joguines”.

CULTURA / LA VEU 

Amb quina facilitat 
s’escampen els ru-
mors? Quines con-

seqüències tenen en el món 
actual? Qui hi ha darrera les 
«fake news»? Aquests són els 
temes sobre els quals ha re-
flexionat «Rumore rumore», 
el primer DEBAT A BAT de 
creació pròpia que ha fet la 
Biblioteca Central d’Iguala-
da en la seva línia de com-
promís amb el públic juvenil. 
Un grup d’alumnes de pri-
mer d’ESO de l’INS Montbui 
han estat els protagonistes 
d’aquesta activitat que ha tin-
gut com a fil conductor l’àl-
bum il·lustrat «Les pomes del 
senyor Peabody», de Madon-
na. «Aquest llibre serveix de 
fil conductor per veure com 
s’escampa un rumor i com 
moltes vegades ho fem sense 
saber-ho», expliquen els res-
ponsables de l’activitat, Eva 

M. Sabaté i Daniel Rio. 
La particularitat d’aquesta 
iniciativa és que es crea un 
ambient i escenografia ido-
nis per despertar la curiositat 
dels joves i fomentar l’esperit 
crític i es fa una espècie de 
joc amb ells. Així, a més dels 
àlbums il·lustrats els nois i 
noies han vist un fragment de 
la pel·lícula Grease i del vídeo 

de la cançó «Skyfall» d’Adele. 
També han llegit plegats di-
versos àlbums il·lustrats que 
aborden aquesta temàtica: 
«El príncep dels embolics», 
de Roberto Aliaga; «L’home 
del sac», d’Agustí Asensio; 
«Era fosc i sospitosament 
tranquil», d’Einar Turkowski, 
i «L’illa», d’Armin Gredar. Tot 
plegat els ha servit per reflexi-

EXPOSICIONS / LA VEU 

Del 21 de novembre al 8 de 
desembre es podrà visitar 
a l’Agrupació Fotogràfica, 
Espai B, plaça de la Creu, 
18, una mostra amb una 
selecció dels treballs pre-
sentats en la modalitat de 
fotografia del premi de cre-
ació artística Procopi Llu-
cià.
Horari: de dimarts a dijous 
de 18.30 a 20.30 h, diven-
dres de 18 a 21 h, dissab-
tes d’11 a 14 i de 18 a 21 h, 
diumenges d’11 a 14 h i de 
18.30 a 20 30 h. Tancat els 
dilluns i el dia 6 de desem-
bre.
Ho organitzen: Departa-
ment de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada 
i Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada.

La Biblioteca impulsa un nou DEBAT A BAT de
creació pròpia amb els joves de l’INS Montbui

onar plegats sobre temes com 
l’ús del whatsapp o l’assetja-
ment, lligats estretament amb 
la rumorologia.
La Biblioteca es va afegir a 
aquesta iniciativa de la Xar-
xa de Biblioteques de la Di-
putació de Barcelona l’any 
2018 i fins ara havia fet els 
tallers que els oferia la Xarxa. 
Aquest any, «des de l’Espai 
Jove de la Biblioteca hem cre-
at els nostres propis materials 
i hem ideat aquesta activitat, 
en col·laboració amb altres 
bibliotecaris de la Xarxa que 
també fan BATS», explica Eva 
M. Sabaté. Aquesta activitat 
va adreçada als joves d’entre 
12 a 16 anys que cursen de 1r 
a 4t d’ESO. S’hi pot inscriure 
qualsevol centre educatiu a 
través del programa Aire del 
departament d’Ensenyament 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
també altres entitats juvenils 
que ho demanin.

Exposició Premi 
Ciutat d’Iguala-
da Procopi Llucià 
2019
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Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada
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Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, en dècades 
anteriors a la fundació de l’Agrupació Fotogràfica.

LA PLAÇA DE LA CREU. ABANS DE L’ANY 1910.
A tall anecdòtic, mireu l’estètica d’unes façanes que ja no hi 
són actualment; i observeu també l’absència de motius deco-
ratius a la plaça. Encara no estava ni enjardinada... L’antiga 
casa de Ca l’Aguilera (Cal Barrab) tenia esgrafiats a la façana 
i la finca de Casa Valls i Valls (Cal “Maco”, Arxiu, fins ara), tal 
com és actualment, data de l’any 1911.

Fotografia d’autor desconegut que mostra un angle de la 
plaça amb la cantonada de la Baixada Sant Nicolau; en dies 
de Setmana Santa, amb els balcons vestits amb “domassos”. 

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic 
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfi-
ca d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

CARLES MUNTANER 

El passat 30 d’octubre 
es va estrenar al teatre 
Goya de Barcelona La 

Dona del 600, una obra de 
l’autor i també director Pere 
Riera. Ell ens diu “de bon 
començament, la idea era es-
criure una mena d’homenat-
ge a una de les icones més im-
portants que ha acompanyat 
la història de vida dels nos-
tres pares i avis: el Seat 600. 
Un cotxe que a mitjan segle 
passat va comportar una au-
tèntica revolució econòmica i 
social, sense gaire precedents 
al nostre país. Això passava 
als anys cinquanta i seixan-
ta, època del desarrollismo i 
els pantanos, però de 600 se’n 
van veure pels carrers de tot 
el país fins ben entrats els vui-
tanta.
En resum, que el 600 a casa 
nostra ha estat alguna cosa 
més que una màquina que 
servia per traslladar les per-
sones d’un punt a l’altre. I per 
això em venia de gust dedi-
car-li temps”.
En Tomàs és vidu, té més de 

setanta anys i el metge l’obliga 
a estar-se del cafè, la llet, la sal
i els greixos. Viu sol i pas-
sa les hores com qui comp-
ta estels a mitjanit. Un bon 
dia, la seva filla Montse li fa 
un regal inesperat: la maque-
ta d’un Seat 600. Ella, que és 
metgessa sense fronteres i 
passa més temps lluny que no 
pas a prop, ha pensat que el 
regal mantindria en Tomàs 
entretingut reconstruint una 
còpia a escala del vehicle que 
van tenir a casa durant tant 
de temps: el “confit”, com ells 
n’hi deien.
És el nom amb què la Carme, 
la seva dona, va batejar el 600 
el dia que, fa un munt d’anys, 
en Tomàs va dur a casa aquell 
cotxe petit i bonic per con-
vertir-lo en un membre més 
de la família.
Una família que completa la 
Pilar, l’altra filla d’en Tomàs i 
la Carme. La Pilar viu a prop 
del pare, però fa setmanes 
que no li fa cap visita: estan 
de morros després de tenir 
una forta discussió arran d’un 
tema compromès que involu-
cra en Tomàs i la veïna del pis 

de baix. D’altra banda, s’està 
separant del seu marit i no-
més pensa a endreçar la seva 
vida i recuperar la confiança 
del seu fill.
I, mentre la Montse és a 
l’Àfrica treballant i la Pilar 
fa la seva sense preocupar-se 
del pare, en Tomàs s’ha pres 
seriosament la feina de cons-
truir la maqueta del 600.
Un repartiment de luxe per 
aquesta obra: Merce Sampi-
etro, Jordi Banacolocha, Àn-
gels Gonyalons, Rosa Vila i 

“La dona del 600”

Pep Planas; una idea senzilla 
molt ben elaborada i plena de 
matisos, és tendra i emotiva 
però podria dir esquitxada 
de comicitat, bàsicament ens 
parla de la pèrdua dels pares i 
de les relacions familiars. Tan 
aviat pots riure com fer-te 
saltar la llagrimeta, això grà-
cies a la fantàstica interpre-
tació del tot els personatges, 
especialment la de Jordi Ba-
nacolocha. És fàcil recoma-
nar-la perquè és segur que no 
us decebrà! Val molt la pena 

TEATRE / LA VEU 

Tarda per recordar a AUGA. 
Una joveníssima soprano: Ma-
rina Torra amb una veu jove, 
dolça, molt ben treballada, però 
gens forçada, va fer les delícies 
del públic que omplia el tea-
tre. L’acompanyava al piano un 
jove Miquel Villalba amb qui es 
complementen perfectament. 
Un recital que es va fer curt.
I el dilluns vinent AUGA home-
natja un dels seus: Jaume Ferrer 
i Piñol. Escriptor, poeta, actor, 
radiofonista...i per damunt de 
tot observador i cronista d’una 
Igualada que estima i estimem 
mentre s’escola massa de pressa.

Marina Torra. 
Prenguin nota



Escriptor polemista

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Lluís G. Serra Adzet, tot i ser 
jove ja era un veterà periodista. 
Durant la seva vida fou un es·

criptor refinat i culte, però a la vegada 
polemista, defensor dels seus ideals.
Morí el 1951.  Per Nadal d’aquell ma·
teix any l’Acció Catòlica i la Venera·
ble Ordre Terciària (VOT) li reteren 
un homenatge pòstum, a la sala de la 
Caixa.
Fou el dia 23 de desembre i en ell hi 
van intervenir, Mn. Amadeu Ame·
nós, que parlà de l’home: Evolució 
del seu esperit, la seva formació intel·
lectual, el seu caràcter, i la seva vida. 
Antoni Carner Borràs, glossà l’escrip·
tor: agudesa, noblesa, altitud de mires 
i dialèctica. Manuel Mateu recità un 

sonet del P. Ramon Castelltort, dedi·
cat a l’escriptor homenatjat i, encara, 
el P. Lleó de Villalba, parlà sobre: El 
catòlic d’avui en els escrits i la vida de 
Serra Adzet.
Fou el redactor degà de la revis·
ta “Vida...”. En aquesta publicació, 
Ramon Solsona va dir d’ell: “Era un 
home bo i home íntegre”. Afegí, a més 
a més: “Les lletres catalanes han per·
dut un conreador de vàlua; la causa 
catòlica, un apòstol; la família, un 
model, i jo, un amic lleial, difícilment 
substituïble”. Es van conèixer al Cen·
tre Carlí, i el feu redactor del periòdic 
“Llibertat”.
Dibuix, de Pere Puig (“Vida...” No·
vembre de 1951, número 71). 
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MÚSICA / LA VEU 

La Coral de Santa Maria 
d’Igualada en ple, acom·
panyada per familiars 

i amics, visqueren diumenge 
passat dia 17 de novembre, 
una festa extraordinària amb 
motiu de la commemoració 
del seu 80è aniversari. El saló 
principal del restaurant de 
l’Hotel Bayona de la Panadella 
fou el seu esplèndid marc. Els 
actes es desenvoluparen en un 
ambient festiu, de càlida com·
panyonia i amistat.
En arribar, els comensals fo·
ren obsequiats amb un present 
commemoratiu, dissenyat per 
M. Rosa del Rio. Els directius 
de la Coral i els pianistes, es·
tigueren acompanyats entre 
d’altres per Pere Camps, regi·
dor municipal de promoció 
cultural d’Igualada; Mn. Josep 
Massana, rector de la Soledat; 
Maribel Cuadras, exregidora 
i col·laboradora de la Coral; i 
Eduard Flores, rector “in so·
lidum” de Santa Maria, res·
pectivament; i el compositor, 
cantant i mestre de música 
terrassenc Joan Martínez Co·
làs. També es comptà amb la 
presència de l’antic director de 
La Llàntia, Josep Montaner, a 
qui acompanyava la seva es·
posa Adoració.

Homenatge a la directora 
Coni Torrents
D’antuvi, la presentadora 

Concepció Cuadras pronun·
cià aquestes paraules: “És per 
a nosaltres un motiu de satis·
facció que la nostra directora 
Sra. Coni Torrents pugui estar 
avui entre nosaltres compar·
tint la joia d’aquesta festa. (...) 
És per això que volem agrair·li 
l’esforç que suposa la seva pre·
sència i dir·li que l’estimem 
i esperancem que ben aviat 
pugui recuperar·se de la seva 
malaltia. (...).” Tot seguit se li 
lliurà una magnífica toia de 
flors. 
En el transcurs de l’àpat que 
se serví a continuació, no hi 
mancà el tradicional brindis a 
càrrec del cantaire Isidre Solé 
Corbella. 
En acabar es llegí un breu 
apunt històric de la Coral, i 
es comunicà que s’havien fet 
arribar unes flors a la Sra. Ma·
ria Martí Vidal, única cantaire 
fundadora supervivent, que 

per raons d’edat havia declinat 
la invitació de ser present en la 
festa.

Nous nomenaments de 
“Cantaire de mèrit”
Tot seguit, la directora Coni 
Torrents, acompanyada de 
la vicepresidenta Teresa Ca·
laf procedí a lliurar els títols 
de “Cantaire de mèrit” i un 
detall floral, a les cantaires 
següents: Pepita Abril Pérez, 
Dolors Buchaca Pujol, Maria 
Montraveta Oliveres, Pilar Pa·
lau Noguera, Gemma Serarols 
Vilella, Milagros Sucarrats 
Puyalto i Rosa Valero Pérez. 
Prèviament el president Lle·
onard del Rio, feu una glossa 
personalitzada de cada cantai·
re.
També s’obsequià amb unes 
artístiques ceràmiques als pi·
anistes de la Coral Isidre Solé 
Solernou, ja jubilat, i Maite 

Torrents Gubianes, ben activa 
encara i que per molts anys. 

Lliurament de records de 
simpatia 
Digué Lleonard del Rio: “Din·
tre del nostre col·lectiu, hi 
ha cantaires que atesa la seva 
antiguitat en la Coral, han es·
tat distingits amb els títols de 
“Cantaire d’honor” i “Cantai·
re de mèrit”. Volem però, que 
avui tothom pugui celebrar 
aquests joiosos 80 anys (...) 
per això lliurarem un record 
de simpatia als cantaires que 
fa més poc temps que s’han in·
corporat a la Coral. (...)”. Són 
Joan Bernadí Roma, Miquel 
Bernadí Simó, Josep Brugat 
Solà, Tofi Calvache Jiménez, 
Pepita Casanellas Solé, Josep 
Garcia Muñoz, Pietat Merino 
Urgell i Irene Salvadó Segura,
Tots ells van rebre una ceràmi·
ca i un pomell de flors.

Socis d’honor
La secretària de la Coral, va 
llegir l’acord de l’assemblea de 
8 de març de 2018 en la que es 
va ratificar per unanimitat, la 
proposta de Mercè Travesset i 
Concepció Cuadras de nome·
nar Socis d’Honor al matri·
moni Del Rio·Torrents, presi·
dent i directora de la Coral, 
respectivament, dintre de les 
festes del 80 aniversari.
Tot seguit Concepció Cua·
dras lliurà l’artística placa a 
Coni Torrents i Lleonard del 
Rio. Aquest agraí la distinció i 
afegí “l’important de la Coral 
sou vosaltres, amigues i amics 
cantaires. Vosaltres sou els 
que doneu vida a la Coral de 
Santa Maria”.
El regidor Pere Camps va 
cloure la vetllada posant de 
relleu la qualitat humana 
d’aquesta Coral, que traspua i 
enriqueix l’entitat. 

Extraordinària celebració del 80è aniversari
de la Coral de Santa Maria



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Els Premis de Comunicació No Sexista 2019, premien 
entre altres periodistes, la prolífica trajectòria professional 
de Dolors Genovès; una dona amb fortes arrels igualadines 

U n any més, i per 27ena vegada, s’ha celebrat 
l’acte de lliurament dels Premis de Comuni-
cació No Sexista; així com el cinquè premi, 

Margarita Rivière, al rigor periodístic. Aquests pre-
mis, des de l’Associació de Dones Periodistes, reafir-
men la necessitat de seguir reivindicant el paper de 
les dones a la societat en base a un periodisme no 
sexista que posi en valor la seva professionalitat i les 
faci partícips de totes les agendes comu-
nicatives; àdhuc informant sense clixés 
sobre  accions de violència masclista.
L’acte, celebrat el passat dia 15 a l’audito-
ri del CaixaForum, va ser inaugurat amb 
el vídeo “I tu i sols tu”, del grup valència 
El Diluvi, basat en el poema “Tres voltes 
rebel”, de Maria Mercè Marçal. Seguida-
ment, la benvinguda de la presidenta, 
Marta Corcoy, va orientar-se no sols a 
presentar el lema d’enguany: “Contra les 
violències envers les dones” sinó també a 
subratllar el paper actual de les dones  als 
mitjans de comunicació, tot afegint que 
no es pot fer ni un sol pas enrere a l’hora 
de visibilitzar-les; atès que tot allò que no 
surt als mitjans és com si no existís. Al 
seu torn, les organitzadores de l’acte vam 
sumar-nos a fer pública la nostra visió/
reivindicació de l’estat del feminisme i la 
situació de les dones als mitjans de comunicació ac-
tuals.
Per a aquesta avinentesa, vull puntualitzar que, en-
tre els diversos guardons a dones significades, va ser 
-per a mi- un motiu de sentida satisfacció atorgar 
el Premi Trajectòria Professional a una estimada i 
admirada Dolors Genovès, una dona estretament 
vinculada a la nostra ciutat; la qual, acompanyada 
per la seva filla Georgina, va voler transmetre aquest 
concloent missatge: “Les dones, avui més que mai, 

hem de fer pinya i hem de ser molt més combatives 
per a frenar els discursos frívols i manipuladors del 
poder”. 

Trajectòria professional.
Dolors Genovès (Barcelona, 1954) és periodista i 
historiadora; i Doctora en Comunicació i Humani-
tats per la Universitat Ramon Llull. Directora de do-

cumentals històrics a Televisió de Catalunya (1992 
– 2014); així com Professora de Documentals de 
Creació i Directora dels Treballs de Final de Grau a 
la Facultat de Comunicació Blanquerna (Universitat 
Ramon Llull) i membre del Consell de Redacció de 
la revista “Trípodos”, de la mateixa  Universitat.
El seu mestratge en documentals d’investigació 
històrica l’ha fet pionera en la  “recuperació de la 
memòria”, des d’un plantejament de denúncia de 
l’error i l’horror, i una  reflexió sobre la responsabi-

litat d’aquells que tenien i tenen el poder de decidir. 
Així, el gruix de la seva filmografia s’ha basat en 
noves recerques sobre els períodes de la República 
espanyola, la Guerra Civil i la Postguerra. Ha treba-
llat en els arxius de la Creu Roja (Ginebra); Foreing 
Office (Londres); Internacional Comunista, Exèrcit 
Roig i NKVD (Moscou); Arxiu Nacional (L’Havana) 
i Arxiu Municipal (Santiago de Cuba); Arxiu Mili-

tar (Friburg); Arxiu Nacional, Senat, 
Congrés i Arxiu Ministeri d’Exteriors 
(Madrid); Capitania Militar (Burgos); 
Arxiu del Moviment Obrer i Anar-
quisme (Amsterdam); Arxiu Nacional 
(Sant Cugat del Vallès), Arxiu del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Arxiu Protocols Notarials (Barcelona), 
entre d’altres. 
I, d’aquestes recerques van néixer els 
documentals: Operació Nikolai (1992), 
L’or de Moscou (1994), Sumaríssim 477 
(1994), Cambó (1996), Cuba, siempre fi-
delísima (1998), Joan March, els negocis 
de la guerra (2003),  Roig i Negre (2006), 
Entre el jou i l’espasa (2007) i Topografia 
de la memòria (2008).  Els seus darrers 
treballs són la trilogia: Adéu, Espanya? 
(2010), Això no funciona, o potser sí? 
(2011), Hola, Europa! (2013); una refle-

xió sobre la democràcia i el dret a l’autodeterminació 
des d’un vessant comparatiu: Quebec, Grenlàndia, 
Escòcia, Flandes, Catalunya. El seu darrer treball és: 
Déu, amb accent (2014), sobre la diversitat religiosa 
a Catalunya; observada per cristians, musulmans, 
jueus i budistes. 
L’any 2010 va rebre el premi de Comunicació d’Òm-
nium Cultural per Adéu, Espanya? (TVC, Brutal Me-
dia, 2010) i aquests darrers anys ha estat col·laborat a 
l’Ara, RAC, TVC i Catalunya Ràdio.
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PREMI PROCOPI 
LLUCIÀ DE 
FOTOGRAFIA
Es presentarà una selecció dels 
treballs presentats en la modalitat 
de fotografia del premi de creació 
artística Procopi Llucià als Premis 
Ciutat d’Igualada. 
Del 21 de novembre al 8 de de-
sembre  a la Sala Municipal d’Ex-
posicions

RAMON SALA. L’ART 
DE LA NATURA
L’alumne del monogràfic d’escul-
tura Ramon Sala de l’Escola Mu-
nicipal d’Art I Disseny La Gaspar, 
presenta un recull de peces troba-
des a la natura
De l’1 al 30 de novembre a la sala 

d’exposicions de la Gaspar.

FANTASIES EN PAPER I 
VIDRE
Antònia Roig
Amb elements tan quotidians com el 
paper, el vidre i altres materials reci-
clats, l’Antònia crea petites peces de 
fantasia per decorar persones i llars. 
Del 4 de novembre al 8 de gener 
al Punt de lectors de la Biblioteca 
Central

JOAN BROSSA: ESCOL-
TEU AQUEST SILENCI
Mostra sobre l’obra polièdrica de 
Joan Brossa partint de tres eixos: el 
compromís, la transformació i la mi-
rada reflexiva. 
Del 4 d’octubre al 12 de gener a la 

sala d’exposicions del Museu de la 
Pell

40 ANYS REGIÓ7: INS-
TANTÀNIES DE QUATRE 
DÈCADES CABDALS
Regió7 celebra el 40è aniversari amb 
una exposició itinerant que presen-
ta un recull de notícies, fotografies i 
portades representatives de les qua-
tre últimes dècades de la vida de la 
Catalunya central.. 
Del 7 al 21 de novembre a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca Cen-
tral

JOCS DEL MÓN
Igualada 2019, Ciutat Europea de 
l’Esport, aposta per aquesta engi-
nyosa exposició de jocs tradicionals 

d’arreu del món,tant per a infants 
com per a adults.. 
Del 15 d’octubre al 29 de desem-
bre al Museu de la Pell.

LLIBRES, CARTRONS, 
PLÀSTICS... (I UNA 
MUNTANYA CREMA-
DA)
Exposició de l’artista capelladí Jor-
di Lopez-Alert. Obres que neixen 
d’una mirada poètica del seu en-
torn i de la manipulació i inter-
venció de diferents residus quoti-
dians
A partir del 24 d’octubre a Artè-
ria, espai d’art i tallers

EXPOSICIONS



Amb la participació de més de100 cantai-
res de la ciutat i la Jove Orquestra Simfòni-
ca de l’Anoia.
Diumenge a les 7 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

MÚSICA 
Calaf 

Músiques a cau d’orella. Concert a  càrrec 
del duet Massana Bonjoch .
Diumenge a les 6 de la tarda a la Sala de 
Fusta del Casal.

FESTA DE LA ROSTA 
Piera 

Us convidem a conèixer de mans d’un ex-
pert el procés d’elaboració de l’oli. 
Diumenge a partir de les 10 del matí als 
molins de la vila.

MÚSICA 
Masquefa 

El cicle “Masquefa sona bé” clourà aquest 
mes de novembre amb l’actuació de la 
Giorquestra & Marc Timón,. 
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala po-
livalent Rogelio Rojo.

MÚSICA 
Capellades 

Vermut-swing amb el grup Hop’s Trio. 
Diumenge a la 1 del migdia al Mirador 
del Museu Molí Paperer

DILLUNS 25

XERRADA 
Igualada 

 Jaume Ferrer – 70 Anys de trajectòria
Aquest dilluns en Jaume Ferrer deixarà 
la butaca per pujar a escena un cop més. 
Escriptor,lector, observador, actor, poeta..
Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “Trencar el silenci. 
Deu rostres, deu veus”. Un recull de tes-
timonis internacionals sobre l’experiència 
marista en la protecció a la infància
Dilluns a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

LLIBRES 
Capellades 

Club de lectura petits lectors amb “El vio-
lío d’en Patrick” de Quentin Blake. 
Dilluns i dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca El Safareig

DIMARTS 26

FESTIVAL ZOOM 
Igualada 

17è Zoom Festival internacional de con-

DIVENDRES 22

CLUB DE LECTURA INFANTIL 
Igualada 

“Aïda” , de Giuseppe Verdi
Amb motiu de Sta. Cecília, els participants 
del club parlaran sobre aquesta òpera 
adaptada per Joan de Déu Prats..
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

CONFERÈNCIA 
Piera 

El Dr. Edward Black: el pare de la petita 
Evelyn. El Dr. Edward Bach va ser un met-
ge avançat al seu temps. Els psicòlegs Am-
paro Treig i Eduardo H. Grecco presenten 
les memòries de la seva única filla.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca

MÚSICA 
Piera 

Presentació del disc “Alegria subversiva”. 
El polifacètic músic de Sant Jaume Sesoli-
veres, Sisu Coromina, presenta el disc-lli-
bre de còmics.
Divendres a 2/4 de 9 del vespre a l’Aula 
Municipal de Música

LLIBRES 
Òdena 

Trobada lectora per comentar el llibre 
“Seda”, d’Alessandro Baricco.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la bibli-
oteca l’Atzavara.

DISSABTE 23

FESTIVAL EL MÉS PETIT DE TOTS 
Igualada 

“L’Odissea” de Latung La La és un especta-
cle fascinant i atractiu per als petits i els no 
tan petits, amb una gran càrrega de poesia 
visual..
Dissabte a les 12 del migdia i a 2/4 de 6 de 
la tarda al Teatre de l’Aurora.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre ·El verd és el nou lila” 
d’Onintza Irureta Azkune, un llibre sobre 
una de les vagues que més repercussió han  
tingut els darrers anys al País Basc.
Dissabte a 2/4 de 8  del vespre a la seu 
d’Òmnium Cultural.

MÚSICA 
Capellades 

Concert de Tardor a càrrec de Cygnus 
Trio amb Javier Montañana, violí, Hannah 
Lewis, violoncel, i César Saura, piano, fi-
nalistes del Concurs Internacional Paper 
de Música 2018.
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música.

CINEMA 
Capellades 

Sessió de cinema familiar amb Pack Magic 
presentant “La increïble història de la pera 
gegant”.
Dissabte a les 6 de la tarda a la sala petita 
de la Lliga.

TELEVISIÓ 
Calaf 

Acte de presentació del televisió Calaf, 
obertura del canal d’arxiu a internet. Vine 
a recordar allò que vam veure i viure a Ca-
laf durant uns anys
Dissabte a les 6 de la tarda a la Sala de 
Fusta del Casal.

 CONCURS DE TEATRE 
Piera 

Última obra del 43è Concurs de Teatre 
Amateur Vila de Piera, amb el grup Far-
ga’m Teatre de Terrassa que presenta “Ar-
sènic amb puntes de coixí”
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment

DIUMENGE 24

FESTIVAL EL MÉS PETIT DE TOTS 
Igualada 

“Musicals per als més menuts” és un viatge 
en l’imaginari del món dels musicals (tea-
trals i de cinema), on els menuts, la família 
i els propis músics compartiran experièn-
cies sensorials en un espectacle inoblidable
Diumenge a les 12 del migdia i a 2/4 de 6 
de la tarda al Teatre de l’Aurora.

PREMIS CIUTAT D’IGUALADA 
Igualada 

Lliurament dels Premis d’art digital, com-
posició musical,compromís social i cívic, 
disseny, fotografia, poesia, el premi d’ho-
nor i l’homenatge als qui ja no hi són
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Teatre 
Municipal l’Ateneu

TALLER 
Igualada 

“Amb un teler fem un tapís”. Sabeu com es 
fa un teixit? Tot fent un tapís descobrirem 
com es fa la roba que portem cada dia
Diumenge a les 12 del migdia al Museu 
de la Pell.

ESPECTACLE 
Igualada 

“La bona vida” amb 2princesesbarbudes
Som 8.000 anys abans de Crist. Les 2prin-
cesesbarbudes es posen dins la pell dels 
primers humans per explicar-nos la seva 
vida i costums.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

MÚSICA 
Igualada 

Interpretació participativa de “Mil anys” 
de Valentí Miserachs i Antoni Dalmau

tinguts audiovisuals de Catalunya.
De dimarts a diumenge a l’Ateneu i diver-
sos espais.

ENGLISH BOOK CLUB 
Igualada 

Trobada de persones amb un nivell mitjà 
d’anglès, que han llegit el mateix llibre. en 
aquesta ocasió “Breakfast at Tiffany’s” , by 
Truman Capote
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

MÚSICA 
Capellades 

Audiciona’t amb el grup Dr. Jazz Friends.
Dimarts a les 9 del vespre a l’Escola de 
Música

DIMECRES 27

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ 
Igualada 

Club per practicar la lectura en la nostra 
llengua i conèixer l’obra d’autors catalans 
de tots els temps, tant clàssics com con-
temporanis. en aquesta ocasió “Els bons 
suïcides”, de Toni Hill
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central

TEATRE 
Capellades 

Espectacle teatral sobre la Teresa Pàmies a 
càrrec de Berta Rubió
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca el Safareig

DIJOUS 28

TALLER
Igualada 

eBiblio, la biblioteca digital
Vine amb la teva tauleta, el mòbil o el por-
tàtil i aprèn a treure’n suc a l’eBiblio, el ser-
vei de préstec de documents digitals de la 
Biblioteca
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre - disc “Iniciació als 
Veda” , de Raimon Panikkar
Ignasi Moreta presenta una edició especial 
d’aquest llibre que va acompanyada del CD 
de l’espectacle “Raimon Panikkar, poeta i 
fangador”, de Lídia Pujol. Amb la presèn-
cia de Lídia Pujol, cantan
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central

XERRADA
Capellades 

Xerrada sobre les malalties minoritàries 
protagonistes de la Marató de TV3 d’en-
guany
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Saló Rosa 
de la Lliga

AGENDA

54  |  CULTURA Divendres 22 de novembre de 2019



   TELEVISIÓ I RÀDIO | 55Divendres, 22 de novembre de 2019



Torna la reina del gel Estrena •  Frozen II

RAMON ROBERT / 

E strenada a l’any 2013, Frozen 
va assolir en qüestió de pocs 
mesos la fita de ser la pel·lícu-

la d’animació més taquillera de tots 
els temps. També guanyaria l’Oscar a 
la millor pel·lícula animada. Davant 
d’aquests irrebatibles resultats comer-

cials i artístics, la nova direcció de la 
factoria Disney ho va tenir molt clar: 
fer-ne una continuació. Ens arriba 
6 anys després, reunint-se el mateix 
equip artístic i tècnic de l’original.
Amb alguns personatges imaginats 
per Hans Christian Andersen i altres 

de nous, aquesta producció Disney no 
decebrà  als qui van gaudir de la pel·lí-
cula precedent, que es compten a tot 
el món per milions. Aquesta vegada, la 
màgica Elsa i els seus amics emprenen 
un viatge perillós i inoblidable, com-
partint mil i una aventura.
Alhora conte de fades, fantasia musical 

(plena de magnífiques cançons) i relat 
d’amor fraternal, aquesta segona pel·lí-
cula esdevé visualment aclaparadora. 
Segueix al peu de la lletra la fórmu-
la guanyadora, assajada en la primer 
pel·lícula, però en alguns aspectes (les 
imatges, les cançons, el ritme i la diver-
sió) la supera amb escreix.

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

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros*
ateneucinema.cat

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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Una dona tenaç
Estrena •  La directora de orquesta

RAMON ROBERT / 

A questa pel·lícula es basa en 
la vida i obra de la ciutadana 
neerlandesa Antonia Louisa 

Brico, nascuda a Rotterdam el 1902  i 
morta a Denver 87 anys després. Ella, 
contra tot pronòstic, va ser una pianis-
ta i directora d’orquestra de renom i 
admiració universal que, des del silen-
ci i humilitat dels seus inicis, revolu-
cionaria el món de la música. Antonia 
seria la primera dona que va dirigir la 
Berliner Philarmoniker i la New York 
Philharmonic Orchestra. Brico és un 
exemple de superació i perseverança.
Durant molts anys, quan molts com-
panys músics li donaven l’esquena, 
ella va lluitar incansablement per fer-
se un lloc entre els grans de la música 
clàssica, però la seva destresa com a 
directora va xocar sempre amb la seva 
condició femenina. De fet, l’Antonia, 
per demostrar la seva vàlua artística i 
professional, va haver d’enfrontar-se al 

món
Ara, gairebé 30 anys després de la seva 
mort, la també holandesa Maria Peters 
ha escrit i dirigit La directora de or-
questa, pel·lícula basada en la història 
real d’aquella dona lluitadora i tenaç, 
en la pel·lícula caracteritzada per l’ac-
triu Christanne de Bruijn.

Un dia a Nova York
El racó del Cineclub •  Try

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 28 de novembre, a l’Ate-
neu Cinema, el Cineclub pre-
senta la producció espanyola 

del 2018 Try, dirigida per Ángel Haro, 
en sessió única a les vuit del vespre. La 
pel·lícula forma part de la Secció Ofi-
cial del Zoom Festival, i es tracta doncs 
d’una producció de i per a la televisió.
Inspirant-se en l’experiència personal 
dels mateixos actors i amb un estil 

adequadament hiperrealista, narra la 
trobada a Nova York del Marcos i la 
Camila. Ell viu a la Gran Poma aïllat 
del seu passat, combinant projectes te-
atrals amb l’ensenyament en una escola 
de teatre infantil. Ella, després d’anys 
treballant com a cantant en creuers, 
arriba a la ciutat cercant un canvi en 
la seva vida.
Junts, aprendran a sortir del seu món i 
afrontar la maduresa.



FROZEN II
Estats Units. Animació. De Chris Buck, Jennifer Lee.  
Com és que Elsa té poders màgics?. Quan el seu regne és 
veu amenaçat, acompanyada dels seus amics, Elsa  empren·
drà un viatge perillós i inoblidable. Seqüela de “Frozen. El 
regne de el gel” (2013), el film d’animació més taquiller de 
la història de cinema, guanyador de l’Oscar a la millor pel·
lícula animada. Reuneix el mateix equip artístic i tècnic de 
l’original.

SORRY, WE MISSED YOU
Regne Unit. Drama social. De Ken Loach. Amb Kris Hitc-
hen, Rhys Stone.
Ricky i la seva família han estat lluitant per sobreviure des 
de la crisi de 2008. Un dia es presenta la oportunitat de tenir 
una furgoneta, oferint a la família la possibilitat de crear el 
seu propi negoci. Tot i que els llaços de la família són molt 
forts, aviat apareixeran les primeres fissures.  San Sebastià, 
Premi del Públic al millor film europeu.

SI YO FUERA RICO
Espanya. Comèdia. D’ Álvaro Fernández Armero. Amb 
Alex García, Alexandra Jiménez, Adrián Lastra, María de 
Nati. 
Santi és un jove amb problemes que, de la nit al dia, es torna 
ric. Molt ric. El problema és que el “millor” que podrà fer és 
no explicar·ho als seus amics i familiars. I molt menys a la 
seva parella, és clar.

EL VIATGE DE LA MARTA
Espanya - França. Drama. De Neus Ballús. Amb Elena An-
drada, Sergi López. 
Una família se’n va de vacances a Senegal. La filla adolescent 
vol conèixer a gent de la seva edat i fer amics. Finalment 
coneix a un treballador de l’hotel que somia ser cineasta 
mentre grava les excursions dels visitants. El problema de 
les desigualtats socials i les diferents cultures seran una tra·
va per a la Marta.

LA DIRECTORA DE ORQUESTA
Països Baixos. Biografia dramàtica. De Maria Peters. Amb 
Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwright.. 
Estats Units, a  finals dels anys 50. Antònia Brico, filla d’im·
migrants holandesos, somia amb convertir·se en una di·
rectora d’orquestra. Però ningú la té en compte per ser una 
dona. Basada en fets reals..  

LA OVEJA SHAUN, LA PELICULA 
Regne Unit. Animació. De Richard Starzak. 

Unes rares llums planegen sobre el cel de Mossingham 
anunciant la visita d’essers d’una llunyana galàxia. A la 
granja Mossy Bottom l’ovella Shaun i la resta del ramat s´ho 
prenen molt bé. Les ovelles es fan amigues de la simpàti·
ca alienígena, però llavors apareixen uns homes sinistres. 
Noves aventures de l’ovella Shaun. Pel.lícula produïda per 
Aardman Animations.

EL IRLANDES 
Estats Units. Gangsters. De Martin Scorsese. Amb Robert 
De Niro, Al Pacino, Joe Pesci.  
Estats Units, al principi dels anys 60. Un veterà de guerra, 
Frank Sheeran roba la mercaderia del camió que condueix. 
Acceptarà treballar a compte d´un malfactor mafiós de la 
ciutat. I més endavant farà algunes feines per a Jimmy Hof·
fa, el sindicalista més poderós de la nació. La corrupció i la 
violència es el pa de cada dia.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

FROZEN II 
Dv: 17:30/19:45
Ds: 16:00/18:15/20:30
Dg: 16:00/18:15/20.30
Dll: 17:30/19:45

1/ FROZEN II
Dv Dll a Dj: 18:00/20:15/22:30
Ds: 15:45/18:00/20:15/22:30
Dg: 13:30/15:45/18:00/20:15/22:30

2/ SI YO FUERA RICO 
Dv Dll a Dj: 18:15/20:20/22:25
Ds: 16:00/18:15/20:20/22:25
Dg: 12:00/14:00/16:00/18:15/
20:20/22:25

3/ LA FAMILIA ADDAMS  
Dv Dll a Dj: 17:20
Dg: 13:15/15:30/17:20
3/ SI YO FUERA RICO  
Dv a Dg i Dc: 19:15
3/ ESTAFADORAS DE WALL STREET  
Dv a Dg i Dc: 21:20
Dll i Dj: 19:15
Dm: 21:35
3/ TERMINATOR: DESTINO OSCURO  
Dll i Dj: 21:35
3/ GEMINIS  
Dm: 19:15

4/ FROZEN II
Dv Dll Dc i Dj: 19:45
Ds i Dg: 17:30/19:45
4/ FROZEN II (CAT)
Dll a Dj: 17:30
4/ FROZEN II (3D)
Dg: 12:15
4/ FROZEN II (VOSE)
Dm: 19:45
4/ LE MANS 66
Dv a Dj: 22:00
4/ LA OVEJA SHAUN
Ds: 15:40
4/ ABOMINABLE
Dg: 15:25

5/ FROZEN II
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:15/21:30
Dg: 12:30/14:45/17:00/19:15/21:30

6/ FROZEN II
Dv a Dg i Dc: 18:30
6/ FROZEN II (CAT)
Ds: 16:15
Dg: 14:00/16:15
6/ LE MANS 66
Dv a Dg: 20:45
Dll i Dj: 17:40/20:45
Dm: 17:40
Dj: 20:45
6/ LE MANS 66 (VOSE)
Dm: 20:45

7/ ADIOS
Dv Ds Dll a Dj: 17:15/19:40/22:15
Dg: 12:40/15:00/17:15/19:40/22:15

8/ MALEFICA
Dv a Dj: 17.30
8/ JOKER
Dv a Dj: 19:55/22:45
8/ ONE PIECE ESTAMPIDA (CAT)
Dg: 12:10
8/ LOS RODRIGUEZ Y EL MAS ALLA
Dg: 14:50

SALA GRAN

FROZEN II
Dv: 18:15/20:30
Ds:16:30/18:30/20:30
Dg:16:45/18:45

SALA PETITA

SI YO FUERA RICO
Dv: 18:30
Ds: 16:40/20:40
Dg.: 17:15

SORRY, WE MISSED YOU
Dv: 20:30
Ds: 18:40
Dg.: 19:15

EL VIATGE DE LA MARTA  
Dg: 18:00
LA DIRECTORA DE ORQUESTA  
Dg: 19:30

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Espai patrocinat per:

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com

HORITZONTALS: 1. Agraeix les mostres de devoció amb aquella humiltat i aquella ve-
ueta / 2. Silencià entre cometes. Ha arribat després del ro i l’atalp /3. Un xic de gràcia. De 
tant sedimentat prop de la mar ha quedat quasi paralític. Au, digues el teu nom / 4. Sense 
excepció. És necessària a molts oficis i imprescindible a qualsevol feina / 5. En Tyrone 
abans de ser el número u. Artísticament realistes a partir de les revistes / 6. Que depèn dels 
daus. Vivia a la frontera / 7. Peix d’aigua dolça d’alt contingut en amiant. Cosí del neoprè, 
l’igualitarista / 8. Aturo en nom de la llei. Varietat de quars més pràctica, o quasi / 9. Au, 
torna’l a dir. Sempre s’hi torna, un element així. Arrenca el bull / 10. Senyal que el cor va 
per feina. Guia per posar-ho tot arrenglerat / 11. Dobla a cada jugada. Dolça i melindrosa 
com la bona amerc. Parets de la llar / 12. Intercanvià idees sobre aspectes del partit. Lluny 
de València la igualtat és afer de cavalls / 13. Més aviat. Plou i això puc oferir-te, com a 
recer.

VERTICALS: 1. Minyó massa belluguet per ser kumbaià. Així sol quedar la carn, com 
una sabata / 2. Descobriment d’Amèrica. Aquest tubercle el veus i penses: nyam, nyam. 
Tripliquen l’entrenament / 3. Distribuït, re, entre els que intercanviaven idees. Al Penedès 
salten i a Cadaqués se’ls cruspeixen / 4. Tan mala néta que va fer enfollir en Tena. Africana 
papissota / 5. Genera un mot nou que no sap per on navega. Cranc comestible / 6. Liqui-
da el deute. Continent contingut en un sol país. Motí per manca d’oxigen / 7. Neguitós, 
ansiós, impacient. Tothom ho fa sense haver-hi de pensar / 8. Enemics del Zaire Indepen-
dent. Pròtesi transformable en un insecte. Ressona més en el motor / 9. Mesures de vells 
mostradors. Algun dia serà el rei de les galetes / 10. Lapse de temps que dura una explosió. 
Deixi reposar el conreu un any in crescendo. Parets del quil / 11. Tan calaveres que les se-
ves aventures anuncien llampecs. Brilla més que un ull / 12. Que si abraça?: crema, abrusa, 
socarra. En un poblat així segur que hi ha bon embotit.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Sílvia Lamolla

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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5                       
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El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

93 804 24 51
696 233 803

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

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

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

Espirals de carabassó 
amb vinagreta de sèsam

Elaboració:
Rentar i assecar bé els carabassons. Treure les tallarines 
usant un espiralizador, una mandolina, un tallador 
manual o un pelador amb dents. Amb aquests últims mè-
todes caldrà anar girant el carabassó per treure les tires 
abans d’arribar al cor, més dur i amb llavors, que podem 
reservar per a una crema o sopa.

Disposar en un colador, posar una bona mica de sal i re-
menar. Deixar que escorri una mica l’aigua durant uns 15 
minuts. Mentrestant, preparar la salsa batent en un bol 
tots els ingredients. Provar i ajustar les quantitats al gust.

Laminar els alls molt fins i daurar-los en una paella amb 
una mica d’oli d’oliva, vigilant que no es cremin. Si fem 
servir sèsam cru, també el torrarem (1-2 culleradetes). 
Escórrer bé el carabassó, però amb suavitat, i fer fora la 
paella.

Salpebrar i donar unes voltes lleugeres. Afegir una part de 
la salsa vinagreta i saltar a foc viu durant uns 2-3 minuts, 
o una mica més si es prefereix una textura més tendra. 
Servir amb la resta de la salsa, formatge acabat de ratllar 
i més sèsam.

I... bon profit! 

gastronomia
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Ingredients:
Per a 4 persones
Carabassó petit 2
Dent d’all 2
Oli d’oliva verge extra (i una 
mica més per cuinar) 15 ml
Mostassa de Dijon 10 ml
Vinagre de poma o Jerez 5 ml
Suc de llimona 5 ml
Tahini 20 ml
Mel (opcional)
Formatge Parmesà o similar
Llavors de sèsam torrades
Pebre negre mòlt
Sal
Orenga seca o fresca al gust

Camí Ral 4-10   ·   08700 Igualada
Tel: 93 804 91 64   ·   info@grupjardi.com

De dilluns a dissabtes
Migdia: d’13 a 16h

Nits: reserves per a grups

Aquesta setmana sortidor de cervesa ESPINA DE FERRO LAGER



Novembre
22: Cecília; Filemó i Àpia.

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; Sirici.

27: Mare de Déu de la Medalla Miraculosa; Basileu,  
28: Ruf; Mansuet; Jaume de Màrchia; Caterina Labouré 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Maria del Carme Puig de Echeverria
 

Tots els que formen la Fundació Escola Mowgli,
expressen el seu condol i s’uneixen al dolor de la seva família.

Novembre 2019

Ma del Carme Puig de Echeverria
Ha mort cristianament a Igualada el dia 19 de novembre del 2019 a l’edat de 80 anys.

El seu espòs Narcís Rojas Mas; germà Arturo i Josefina; els seus fills;
 nets i tota la família us ho fem saber perquè la tingueu en la memòria. 

La cerimònia de comiat va tenir lloc el passat dimecres dia 20 a l'església Santa Maria 
d'Igualada. La família volem agrair les mostres de condol i amistat rebudes.

Descansa en Pau.

Igualada, novembre de 2019

ESGLÉSIA / LA VEU 

El passat divendres dia 
15, van arribar les re-
líquies de Santa Ber-

nadette, al monestir de les 
Carmelites descalces d’Igua-
lada – Jorba, al voltant de les 
21 hores i a continuació es va 
poder participar de la vetlla 
de pregària en front a les re-
líquies. El dissabte dia 16 de 
Novembre, a les 8 hores del 
mati, es va celebrar l’eucaris-
tia al monestir de les Carme-
lites descalces d’Igualada – 
Jorba i a continuació la seva 
veneració.
El mateix dissabte, les Re-
líquies de Santa Bernadette 
van arribar als voltants de 

les 9 hores a la Llar del Sant 
Crist d’Igualada, un dels edi-
ficis més singulars d’aquesta 
població, construït  per Joan 
Rubió i Bellver, deixeble 
d’Antoni Gaudí.  
Les relíquies van estar da-
vant del claustre per tal que 
tothom pogués veure-les i 
venerar de prop. En arri-
bar les 10 hores del matí, en 
processó, unes 250 persones, 

van poder anar en processó, 
a l’interior de l’edifici, fins 
arribar a l’església, que té for-
ma de creu grega.
Es va celebrar l’eucaristia, la 
qual va ser presidida pel pare 
guardià dels frares Francis-
cans Caputxins, i acompa-
nyat per tots els frares actu-
als del convent, i el rector de 
Santa Maria d’Igualada. 
Els cants van ser dirigits pel 
Sr. Prat i acompanyat per 
l’òrgan del Sr. Victori. 
Al finalitzar l’eucaristia es va 
portà a terme la veneració de 
les relíquies i de la imatge de 
la mare de Déu de Lourdes i 
el seu comiat. 

Cal agrair a les Germanetes 
dels Ancians Desemparats 
per acollir a les relíquies en 
aquest majestuós edifici, als 
frares Franciscans Caputxins 
d’Igualada, al rector de San-
ta Maria d’Igualada, al Sr. 
Prat, al Sr. Victori, a tots/es 
els assistents/es, als respon-
sables que s’encarreguen de 
traslladar les relíquies arreu 
del territori, i en especial a 
les persones de l´Hospitali-
tat de l’Anoia que van orga-
nitzar aquesta visita i Missa 
a l´Asil del Sant Crist, ja 
que va ser tot un èxit, i amb 
un sentiment indescriptible 
d’aquest dia.  

Les relíquies de Santa Bernadette, a l’Anoia
Les relíquies van estar 

davant del claustre de la 
Llar del Sant Crist per 
tal que tothom pogués 

veure-les i 
venerar de prop
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

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
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

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 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

93 131 35 58
93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

MÚSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

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!

Música Hostalets

Cava Bohigas

TOTS ELS SORTEJOS

Cistella Caprabo

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Val xapa i pintura Gelabert

Entrades Cinema Ateneu

Entrades Hoquei 

Músiques de Butxaca

Entrades Teatre Aurora

Escalada Ingravita

Bicicleta ABA

Forfait circuit Les Deus

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 30/11/2019.  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.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

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

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2
Les entrades tenen vigència d’un mes a partir de la publicació dels guanyadors. Els guanyadors es do-
naran a conèixer per mitjà de l’edició impresa de La Veu a finals de mes. Podran recollir les entrades 
directament a cadascuna de les entitats que participen,  a excepció de Yelmo Cines, el cicle de concerts 
d’Hostalets, la cistella Caprabo i Caves Bohigas que han de passar a buscar-les a les nostres oficines de 
La Veu. 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

676 959 431

CISTELLA AMB PRODUCTES

Visita per a dues persones a caves 
Bohigas amb degustació de caves 
(últim diumenge de mes) i regal 
d’una ampolla  Bohigas Brut Re-
serva  amb estoig

Regalem 2 cistelles al mes!

www.igualadahc.com
93 804 42 57
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-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

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

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

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·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

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

De dilluns a divendres 
de 9h a 14h i de 15h a 20h

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

FARMÀCIES DE TORN

24h

OBERTA

DIVENDRES 22:  CASAS V.
Soledat, 119

DISSABTE 23:  PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIUMENGE 24:  ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DILLUNS 25:  PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIMARTS 26:  LA CREU
P. de la Creu, 7

DIMECRES 27:  MR SINGLA
Pujadas, 47

DIJOUS 28: JUVÉ
Av. Montserrat, 27
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·espots publicitaris 
 per projectar-se A  

MÉS INFO I contacte: 
696 233 803 -  publicitat@veuanoia.cat

·preus econòmics

·gestió de producció 
i programació

·packs publicitaris 
PER a CAPS DE SETMANA 

O SETMANA SENCERA



Anna Cervera /  
Codirectora del Festival Zoom

Des del 2003 estic al capdavant del Zoom Festival, juntament amb el Jordi 
Comellas. Soc llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i em 
dedico a la producció dins del món audiovisual i cultural. El 2008 vaig crear De 
Verité Producciones, per donar servei a produccions i impulsar projectes propis.

Dimarts comença una nova edició del Festival 
Zoom, la 17a, i amb novetats. Què hi trobarem?

La gran novetat d’aquest any són els continguts, més 
enllà de la ficció, que també participen al Zoom. Això 

vol dir que hem obert categories, amb els seus jurats respectius 
que valoraran quin serà el millor de la categoria. Tindrem progra-
mes d’entreteniment, culturals i divulgatius, esportius, informa-
tius. Són uns continguts que no tenen plataforma com a festival 
per mostrar-se, ser valorats i tenir aquest contacte amb el públic. 
Aquesta és la gran novetat: el canvi de format.

Per què s’ha apostat per fer aquest canvi de format?

D’uns anys cap aquí la producció de tvmovies, sobretot a Catalu-
nya, ha minvat moltíssim, apostant potser més cap a la producció 
pròpia de sèries. I ens semblava que hi havia altres continguts de la 
televisió que no tenien una plataforma i que s’ho mereixien i que a 
la vegada ens enriquiria a nosaltres com a Festival, convertint-nos 
així en l’únic festival no només a l’estat sinó internacional que en-
globa tots aquests continguts.

El canvi de format també deu suposar un canvi  de Premis 
Zoom. Quins premis s’atorgaran enguany?

S’amplien els premis i el jurat. Si bé dins la categoria de Ficció, fins 
ara, el jurat oficial atorgava un reguitzell de premis: millor pel·lí-
cula, director, guió...,  aquest any queda com a Millor Ficció i dins 
de la Secció Oficial també es lliuraran els premis al Millor Pro-
grama d’Entreteniment, al Millor Programa d’Esports, al Millor 
Programa Cultural/Divulgatiu i al Millor Programa Informatiu, 
obrint un ventall de possibilitats i de poder veure competir, per 
exemple un programa com l’APM? amb un programa de la televi-
sió basca com Euskoterapia o Masterchef, de Televisió Espanyola... 

A part, conservem els Premis d’Honor, el Premi Auguri Sita Murt.

Els Premis d’Honor d’aquesta edició són per a Mari Pau Hu-
guet i per al Canal #0. Què s’ha valorat?

En aquests premis sempre es valora la trajectòria i volem retre ho-
menatge a persones que han aportat quelcom, per la seva professi-
onalitat, al món de la televisió. Creiem que la Mari Pau Huguet en 
el seu moment va ser una de les presentadores de referència a la 
Televisió de Catalunya i, és més, és la persona que té més hores de 
presentació en directe a nivell estatal de tota la història de la tele. 
Ella és la Televisió. La Mari Pau Huguet vindrà a recollir el premi 
a la gala de clausura de dissabte al vespre. 

Hi ha hagut un augment en el nombre de projectes que us han 
arribat per a l’edició d’enguany del Zoom?

Sí, s’han triplicat les inscripcions i hem duplicat les projeccions del 
festival. Cal tenir en compte que estem en un terreny infinit a l’en-
globar totes aquestes categories. Hem hagut de fer una tria de tots 
els continguts que han arribat per veure què pot ser interessant 
de cara al públic i de cara als professionals que vindran. També 
volem incloure els continguts d’internet i comencem aquest any 
donant dos premis nous, que els donen els més joves -els estudi-
ants universitaris- al Millor Youtuber i al Millor Instagramer i que 
es lliuraran també a la gala de clausura. Farem el possible perquè 
els premiats puguin venir a recollir. Aquesta és una forma de do-
nar visibilitat als continguts audiovisuals que es generen a la xarxa 
i que consumeix la gent més jove.

A part de la incorporació de les noves seccions, es mantenen les 
que ja hi havia?

Sí, mantenim el Zoom Kids, amb el qual anem a molts pobles de 

la comarca. També  tenim la secció Km0 que si bé abans era difícil 
trobar produccions d’aquí, aquest any tenim vuit estrenes fetes per 
gent de casa, com un documental sobre la Nativitat Yarza o un 
altre sobre el procés de creació de l’escultura de Jordi Savall feta 
per la Teresa Riba; aquesta és una secció que dona molt sentit al 
Festival. 

Un any més continueu apostant per donar visibilitat al talent 
emergent i als joves estudiants.

L’Adoberia Bella acull durant dos dies una Jornada formativa en 
què joves creadors podran desenvolupar idees sota el mestratge i 
la guia de professionals i podran presentar el seu projecte en un 
pitching davant la indústria audiovisual.  També es fan les Zoom-
Class amb un munt d’inscrits a cada sessió. Pensem que la part 
formativa del festival és molt important. Aquestes classes, a les 
quals hi assisteixen alumnes de Batxillerat i de la Gaspar Camps, 
les donen els creadors dels formats i expliquen tot el procés de cre-
ació, de realització i de contacte amb les productores televisives. 
Farem l’estrena d’una sèrie espanyola “Drama”, que va dirigida a 
aquesta franja d’edat i vindran els seus protagonistes. Això mateix 
es fa amb altres programes amb qui nois i noies podran interacci-
onar amb els protagonistes o amb els creadors.

Com es presenta l’acte de cloenda?

L’acte de cloenda serà presentat per la Laura Guiteras i la Mrs. 
Brownie i els protagonistes dels programes estan encantats de po-
der ser a Igualada. També comptarem amb les tres candidates al 
Premi Auguri Sita Murt: la Candela Figueras, la Mireia Agramunt 
i la Marina Salas, que fins al moment no sabran quina és la premi-
ada. Hi ha molta expectativa i emoció.

Són saludables les denúncies fonamentades, especialment quan des del març del 2018 el Servei d’Ocupació de Catalunya està pagant llo-
guers de l’edifici Cíclope d’Igualada sense que s’hi faci res. Saber que ja ha costat cent mil euros (4.700 al mes) sobta i regira l’estómac. 
Però és una política tendenciosa quan els que es queixen saben que els pressupostos estan prorrogats des fa temps i per tant no es poden 
escometre obres d’aquesta envergadura. I més si es tracta d’una formació política que van deixar a la ciutat excessos financers com el World 
Trade Center o l’Infinit. Estan bé les delacions, quan hi ha gent que cobra “comissions” o fa “favors” aprofitant-se de les administracions. 
Però calen més solucions, especialment en temps de “poca normalitat”. La nostra comarca es va quedant enrere, sigui pel desgovern, per 
haver equivocat els objectius o per no fer res del que caldria fer. Són les administracions qui han de fer-ho, perquè les culpes per les seves 
accions i omissions les paguen els ciutadans. S’aniria millor si es deixés de tocar tant el bombo - pensant sols en els vots de la propera 
contesa electoral - i treballar més pel futur de tots. 

“El Festival Zoom d’enguany 
s’enriqueix amb nous formats”

  Cristina Roma @crisroma67
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Espai patrocinat per:

Foto: Marc Vila

MOTORAUTO. Gran Vía, 00 - Tel.: 00 000 00 00. www.motorauto.es

PREPARAT, LLEST, 
A BUSCAR EL TEU PEUGEOT!

DEL 18 AL 30 DE NOVEMBRE

INSCRIU-T’HI A PEUGEOT.ES

FINS A 7.500 € D’ESTALVI
EN RENOVAR EL TEU COTXE

Fins a 7.500 € de descompte aplicat sobre el PVP (amb transport i impostos inclosos) per la compra d’un vehicle nou Peugeot, entregant un vehicle de la seva propietat de més de tres mesos d’antiguitat a canvi. Oferta vàlida a la Península i les 
Balears per a clients particulars que facin una comanda del 18 al 30 de novembre, amb venda i matrícula al mes de novembre de 2019. Vegeu condicions específiques per a cada model

 
Més informació a la secció WLTP de la pàgina web de peugeot.es

informació a la secció WLTP de la pàgina web de peugeot.es

 SARAUTO.    IGUALADA - SANT FRUITÓS DE BAGES          Tel. 93 803 30 00  -  93 877 20 00          www.sarauto.com


