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Adeu a l’edifici de l’antic
Hospital Comarcal d’Igualada
S’hi construirà el Campus Salut
UdL, amb residència d’estudiants

Es va construir el 1845 per acollir
un hospital, comarcal des de 1930

Pàgines 8-9

Obeses
estrena demà
dissabte
el festival
MusicalBruc

Pàgina 34

Els Pastorets
encenen els
llums nadalencs
a Igualada
Pàgina 11

La Llacuna celebra la
40a Matança del Porc
L’exposició Figures de
Pessebre o la mostra de
l’Inventari del Patrimoni
Cultural Immaterial del
Penedès seran demà dissabte alguns dels a actes
previs a la 40a edició de la
Matança del Porc, que es
farà diumenge.

Ja des de bon matí, acompanyaran la celebració de
la Fira de Sant Andreu de
la Llacuna, una de les més
participades de l’Anoia a la
tardor, que se celebra des
del primer dret a fira que
va rebre la vila, datat del
1337.
Pàgina 26

Les màquines van començar a enderrocar l’edifici dilluns d’aquesta setmana.

Les botifarres, protagonistes cada any per la Fira de Sant Andreu.

Demà, gala de
cloenda del
Zoom Festival
a l’Ateneu
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L’EDITORIAL

M

Un pas endavant

alauradament, estem acostumats a que
les paraules i promeses públiques, especialment les que provenen dels polítics, acabin emportant-se-les el vent.
Ha passat així en multitud d’ocasions, per bé que
sempre hi ha l’excepció que ve a confirmar la norma.
Quan les màquines comencen a treballar i tothom
les pot veure, les paraules
es converteixen en fets.
Aquest podria ser l’exemple perfecte en relació a
l’enderroc de l’antic Hospital Comarcal d’Igualada, que aquesta setmana
ha sorprès a moltíssima
gent, tot i que ha estava
anunciat.
A moltes persones aquesta circumstància crea un
sentiment especial de certa melancolia, perquè moltes han estat les generacions d’igualadins i anoiencs
que han passat per les seves parets. Molts hi han
nascut, d’altres hi han salvat la vida, i també molts
són els que hi han dit el darrer adeu. Fa gairebé 200
anys que aquest edifici va començar a acollir pacients, i, si bé ja en fa una dotzena que va deixar de
ser un hospital, la seva presència formava part d’un

paisatge conegut i estimat.
Però, al mateix temps, les màquines que avui enderroquen, demà construiran. El que veiem és un categòric pas endavant per a la ciutat, perquè allí on
abans es curava, ara s’hi ensenyarà a curar.
El Campus Universitari Igualada-UdL ha engegat
aquest curs amb 372 alumnes i una oferta de quatre graus, un doble
grau i dos màsters,
en els àmbits de l’Enginyeria i les TIC, i
les Ciències de la Salut. De cara al curs
vinent, s’incorporarà
el Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE). Però
en l’àmbit de la salut,
amb una imminent
catalogació del nostre Hospital amb el caràcter
d’Universitari, Igualada va camí de convertir-se en
un referent a tenir molt en compte.
En l’era de la societat del coneixement, que aquell
espai es converteixi en un Campus Universitari de
Salut és un enorme regal per a tots i un detall que
dóna qualitat a Igualada. Benvingut sigui.

Si bé ja fa una dotzena d’anys
que va deixar de ser un hospital,
la seva presència formava part
d’un paisatge conegut i estimat
per moltes generacions.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Joan Garriga, president de Vox
Barcelona, i Mónica Lora, secretària tresorera del partit, s’enfronten a
un judici per “un presumpte delicte
d’odi i discriminació durant la campanya electoral racista” quan formaven part de PxC.
Albert Rivera, Joan Carles Girauta, José Manuel Villegas i Fernando de Páramo, han abandonat C’s
en els darrers dies, com ja ho havien fet en els darrers mesos altres
significades persones del partit. En
el moment del seu comiat Rivera va
dir “nois, ja està” però Inés Arrimadas es postula a continuar dient “em
sento capacitada per enfrontar la
nova etapa.”

Alberto Nuñez Feijóo, president
de la Xunta de Galícia, va dir que
“Ciudadanos cap dins del PP i seria
bo buscar fórmules d’enteniment
amb la formació taronja, ja que la
divisió de la dreta sols beneficia al
PSOE”.
Manuel García-Castellón, jutge de
la Audiència Nacional, està investigant juntament amb el CNI “una
unitat de intel·ligència militar russa
denominada GRU que es dedica a
desestabilitzar a Espanya mitjançant atacs informàtics i col·laboració dels CDR catalans.”
Serguei Markov, exdiputat pel
partit oficial Rússia Unida, professor de l’Institut Estatal de Moscou
per a les Relacions Internacionals
(MGIMO) ha dit que, Víctor Terradellas, president de CATmón,
“va oferir, durant les converses que
va mantenir a Moscou el 2017 el
reconeixement de l’annexió russa
de Crimea per part del Govern de
la Generalitat a canvi del suport del
Kremlin a la declaració unilateral
d’independència catalana.”

Matt Carthy, eurodiputat del Sinn
Féin i membre de la Plataforma Diàleg UE-Catalunya, va dir que “vetar
tres membres electes al Parlament
Europeu per tecnicismes nacionals
és increïble. Si Polònia o Hongria intentessin fer una cosa similar hi hauria hagut un daltabaix. Però sembla
que per a Espanya hi ha unes altres
normes.”
Pere Aragonès, vicepresident de la
Generalitat, va dir que ERC podria
abstenir-se en la votació d’investidura “si els socialistes accepten
una taula de negociació que tingui
quatre potes: un diàleg entre governs; que cadascuna de les parts
pugui proposar el que vulgui (ERC
proposa l’amnistia i l’autodeterminació); una primera reunió entre la
Moncloa i la Generalitat abans de
la investidura com a gest de bona
voluntat; i sotmetre a validació del
poble català allò que siguem capaços
de pactar en la taula de negociació.”
admet que el seu plantejament “està
molt lluny dels objectius polítics que
defensem des de fa 88 anys, però pot
ser el primer pas cap a la solució democràtica del conflicte.”
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MIQUEL SAUMELL

@MiquelSaumell

Sanitat privada vs.
sanitat pública
A Catalunya tenim una llarga tradició
de ser atesos a les mútues privades, fins
al punt que molta gent, davant d’un
problema de salut, ni tan sols es planteja la possibilitat d’anar a un hospital
públic. En aquest article no mencionaré noms d’establiments, públics i privats, però segur que el lector en té uns
quants al cap i es pot sentir identificat
amb aquests comentaris. El fet és que,
sortosament, un bon percentatge de
catalans només utilitza la sanitat privada. I dic sortosament perquè si de cop
i volta tota aquesta gent anés a la pública, el sistema quedaria col·lapsat per
excés de demanda.
Abans era partidari de la sanitat privada, però d’uns anys ençà defenso
molt la pública. Abans pagava una assegurança privada i sabia que si un dia
ho necessitava -sortosament no ho he
necessitat mai- podria ingressar en un
hospital privat, tenir la meva habitació
individual i un càtering que tal vegada
és una mica millor que el de la sanitat
pública, tot i que pel que he anat veient
aquí i allà això no sempre és així. Mai
m’havia plantejat la vàlua professional
del personal de la sanitat privada, ni els
seus mitjans tècnics, ni la ràtio de personal d’infermeria per malalt ingressat,
ja que donava per suposat que seria similar al nivell que et trobes a la sanitat
pública. Després he sabut que no sempre és així, i he vist casos de malalts de
la privada que quan es complicaven les
coses eren derivats a la sanitat pública,
suposo que per estalviar diners, o per
una incapacitat tècnica per gestionar
correctament segons quines patologies
massa complicades.
He pogut comparar els dos sistemes,
les instal·lacions, com treballen els seus
professionals, els temps d’espera i les
incomoditats inevitables que pateixen
els malalts i els seus acompanyants, i no
veig massa diferència entre un sistema
i l’altre. I és que el principal problema
d’una persona malalta que ha d’anar a
un hospital per ser atesa per professionals de la salut no són els petits o no
tan petits detalls diguem-ne secundaris
sinó la mateixa malaltia. Si una persona
pensa que té un problema greu de salut
no es planteja el càtering de l’hospital
sinó la qualitat professional i humana
dels professionals que la tractaran. I si
el problema que l’amoïna més és què
menjarà per dinar potser vol dir que la
seva malaltia no és tan greu com pensa.
La conclusió és que s’ha de potenciar el
millor servei de la sanitat pública que
paguem entre tots, sempre coexistint
amb la sanitat privada per aquelles persones que opten per aquesta via.
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El temps passa

La tribuna

FRANCESC RICART

V

ivim uns temps transcendents
i complicats alhora, que s’allarguen i tot fa pensar que s’allargaran. I tan senzill que sembla, o
semblava. Molta gent volem la independència, és a dir, esdevenir un Estat com els dos
veïns més veïns -francesos i espanyols- perquè els catalans entenem que és la manera
més natural d’anar pel món ... I no hi ha
manera, els nostres veïns, el més veïns, els
espanyols estan capficats a impedir-nos-ho
i, com hem dit tantes vegades, negar-nos
l’existència.
Això, dit de manera tan simple, com «es tradueix» en el moment actual? Després de la
Sentència han passat moltes coses, algunes
exposades a l’article d’octubre, fins a viure
episodis de gran rellevància, entre els quals
l’acció espectacular a la frontera «francoespanyola», de la marca Tsunami democràtic,
l’endemà de les eleccions espanyoles. Es va
tallar la frontera dels «nostres estats amics»
i es van viure moltes hores d’una acció contundent i no-violenta que vam valorar i
aplaudir i de la qual, sens dubte, van prendre nota a Madrid i a Europa.
L’altre moment de gran transcendència, el
judici al TSJC del President Torra acusat
de desobeir la Junta electoral central, recordeu, en negar-se a treure els llaços grocs i
pancartes del balcó de la Generalitat perquè es consideraven partidistes! Quins partits tenien com a lema un llaç groc? Quin
partit no fa seu un lema a favor de la democràcia i la llibertat d’opinió? Increïble
aquesta Espanya instal·lada en el segle XIX,
que no sap ordenar les xifres romanes... El
judici, a punt per a la sentència, pot acabar
amb la inhabilitació del President Torra i

#L’enquesta
de la setmana

ens pot abocar a una altra situació desconeguda, qui sap si a eleccions anticipades.
No hi entraré, per conegut, però vull agrair
el discurs final del President, que ens va
deixar una peça de gran valor ètic, polític
i patriota.
Ara som en el temps «de la veritat», d’enforcar (sic) les negociacions per a conformar govern espanyol, per fer-ne president
Pedro Sánchez ... o no. Acabem de passar
uns dies de consultes en els partits. Els socialistes i els comuns espanyols i ERC han fet
sengles consultes per avalar allò que ja van
decidir les cúpules per arribar a un govern
«de progrés» (reteniu l’expressió) amb els
amics Pedro i Pablo d’icones polítiques. En
el cas de la consulta d’ERC, com és conegut,
el seu Consell nacional buscava l’aval al vot
negatiu en la investidura de Pedro Sánchez
si a Madrid no accepten una mesa de diàleg
entre governs, amb un calendari i garanties. Els tretze diputats republicans, sumats
entre altres als de JxCat i la CUP, han de
ser determinants i així ho esperem i ho
reclamem l’univers independentista. Ens
trobem, doncs, en un moment singular: els
escons catalans al Congreso són determinants per a la conformació d’un govern a
Espanya, és a dir, per a no tornar a convocar unes altres eleccions que conduirien a
un desgast i desprestigi majúsculs. Cert que
una altra convocatòria de Generales, a més
de desgast i desprestigi podria comportar
l’accés i ascens definitiu de les dretes «desenfrenades» contra el procés català: al capdavall és la carta més important dels Pedropablistas per condicionar el vot dels partits
catalans...
Veurem com despatxen els nostres la ne-

gociació que, com han repetit tantes vegades els tres partits independentistes, ha
de tractar l’amnistia dels presos i el dret a
l’autodeterminació. I que no ens vinguin els
socialistes amb la cançoneta que ara hem
d’assegurar un govern espanyol de progrés
que aturi els peus a la dreta franquista, que
si no els donem suport ens alinearem amb
Vox, que... No caiguem en cap parany, ja fa
temps que no ens interessa, com diu l’inefable Vicent Partal, «continuar pensant en
la política en termes de governabilitat subsidiària a Madrid, en termes de crossa parlamentària, en compte de pensar-hi en termes
de victòria política, completament alliberats
del marc mental espanyol i les seues dependències emocionals.»
En començar ens referíem a com s’allarga el
camí cap a la Independència, cosa que pot
semblar una mostra d’ingenuïtat -qui havia
dit que seria fàcil? Ningú no ho hem dit, per
bé que en tenim ganes. Al respecte, dos «senyals» per tocar de peus a terra. Aquests dies
ha acabat la commemoració dels 125 anys de
les Bases de Manresa (de fet es complien el
2017), un moment considerat com l’ «origen
de tot». Aleshores no hi era ni el concepte
ni la paraula independència i, tanmateix, els
veïns ja van qualificar de sediciosa la iniciativa catalanista que es va materialitzar en la
Mancomunitat de Catalunya. I aquests dies
també, diumenge passat, Joan Domingo rebia el premi d’investigació Jaume Caresmar
pel treball Seguint el fil de la primera experiència separatista igualadina: L’Esquerra Catalana d’Igualada (1923). Ja ho veieu si en fa
temps que la ballem... Som aquí, acabant la
segona dècada del segle XXI, no ens podem
encantar, tenim pressa.

Què mires, televisió convencional o plataformes
de pagament en streaming?

TV 46,6%
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Plataforma 53,4%

Cada setmana tenim
una enquesta a:

participa-hi!

Més de 40 anys

al servei de la construcció

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es

www.estil-llar.cat
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del lector
DESIGUALTAT DE GÈNERE, UNA REALITAT
QUE ENS SEGUEIX PARALITZANT
Emma Roda
Desigualtat de gènere, una temàtica
recurrent, però per desgràcia, una
realitat que ens segueix paralitzant.
Seguim sent dones reprimides per la
societat, materialitzada en entitats,
persones o col·lectius. Per sort, ja fa
un temps que les dones vam guanyar
la possibilitat de fer esport. No obstant això, malgrat les campanyes i els
esforços diversos, seguim sense poder parlar d’igualtat també en aquest
àmbit.
Passem de l’abstracte al concret. El
Club Bàsquet Igualada, una de les
entitats esportives més rellevants de
la capital de l’Anoia, que respecto i
aprecio per haver marcat la meva
trajectòria esportiva. Però miro el
Club amb perspectiva i no puc callar
vers l’evident manca d’igualtat entre
masculí i femení per part de la directiva, fet que ha provocat una esquerda en el bàsquet de les igualadines.
La imatge que el CBI intenta vendre
és la d’un club estructurat, amb molt
potencial, amb un gran nivell basquetbolístic i formatiu, però la realitat és una altra. Falten entrenadors
qualificats, els equips femenins entrenen a deshores, i el primer equip
femení està format per sis jugadores
i la resta són jugadores de categories
inferiors.
Després de suar incomptables entrenaments, dedicar hores al club,
lluitar per les competicions, animar
les nostres companyes, etc. seguim
sentint, que no ens valoreu. Faig una

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

crida al seny i demano que no endarreriu el progrés del bàsquet femení,
som igual d’importants.
Finalment, Igualada, aquest 2019,
ha sigut capital del bàsquet femení.
Quin orgull: samarretes noves, una
màquina de tir i unes xarxes socials
espectaculars. Però més enllà de totes aquestes tapes materialistes, CBI,
crec que ha arribat l’hora de cuidar
allò que realment importa: les persones, les vostres jugadores, el vostre
capital humà, el motor real de qualsevol club.

AGRAÏMENT A LA
BONA GENT
Madrona Vilanova Eladi
El passat 12 de novembre anava cap
a l’ambulatori del passeig Verdaguer,
el que està davant de l’estació d’autobusos. Abans d’arribar-hi vaig caure
a causa de no veure una rajola que
estava trencada. Eren les 4 de la tarda i no passava ningú. No em podia
aixecar, són coses que et poden passar quan ja et fas gran. De sobte una
veu d’home em diu si volia ajuda. I
tot seguit m’aixeca amb cura. Aquell
acte va ser la meva salvació i, tot sagnant per la caiguda, m’acompanyà a
l’ambulatori, deixant-me en mans de
professionals sanitàries que m’emparen.
Un cop vaig estar curada, aquell
home ja havia marxat. No li vaig poder donar les gràcies per haver-me
ajudat en aquell moment que em
sentia sola. Per això vull agrair el seu
acte i això em va fer pensar que sempre hi ha bona gent al nostre costat.
Molt agraïda.

VOLEM FETS I NO PARAULES
Pro Vegueria Penedès
Allò que semblava a tocar, ara veiem
que passarà al cap d’anys. L’àmbit
funcional de planificació i el desplegament dels serveis territorials de la
Vegueria duen un retard considerable, és una distorsió d’origen, que
ningú ha fet res per corregir-la. I els
consellers de Territori i Sostenibilitat, Sr. Damià Calvet, i el vicepresident del Govern Sr. Pere Aragonès en
són els responsables directes.
Els 7 plans territorials vigents van ser
aprovats el 2010 i tenen una vigència fins al 2026. I el del Penedès ens
diuen que serà el primer d’una nova
generació d’instruments de planejament, que incorporarà la gestió del
paisatge en totes les estratègies, i ampliarà la protecció dels sòls agrícoles,
senyal d’identitat del territori.... bla,
bla, bla... Volem fets i no paraules.

La Llei 23/2010, del 22 de juliol, va
incorporar la nova àrea funcional de
planificació del Penedès, amb l’objectiu d’establir un model del territori pels propers 15 anys en els tres
àmbits: els espais oberts, els assentaments urbans i les infraestructures
de mobilitat. Però de moment podem afirmar que el Penedès, sense
cap justificació, haurà estat sotmès
durant 12 anys, als altres 3 plans
territorials vigents (Metropolitana,
Catalunya Central i Camp de Tarragona).
El Decret 208/2013, de 30 de juliol,
preveu la creació d’un grup de treball
de seguiment entre la Generalitat de
Catalunya i les administracions locals, amb la participació dels Consells Comarcals.
La sessió constitutiva del grup de treball va realitzar-se el 25 de novembre
de 2014, i pel que sabem fa més de
mig any que no es reuneix i no coneixem cap calendari per la seva finalització.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

L’ESCOLA MOWGLI I L’HOSPITAL DE DIA SANT JORDI
Han rebut el Premi Bayard de foment de la lectura per l’activitat
“Lectura amb Companyia”, que duen a terme conjuntament, en què
nens i avis llegeixen llibres.

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Saber quin és el teu talent et permet arribar més de
pressa on sempre has volgut arribar. Potencia’l amb:
– Treball i aprenentatge alhora
– Accés ràpid al mercat laboral i acreditació
de competències
– Formació presencial, en línia i mixta
– Programa Erasmus
Descobreix els 174 graus de Formació Professional
Dual a fp.gencat.cat i fes un gir al teu futur.

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a impulsar la formació professional dual, finançades pel Ministerio de Educación y Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu
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JAUME SINGLA

JAUME FERRER I PIÑOL

El degà

Evocació de Radio Rioja

@jaumesingla

E

n una època, a la redacció de La Veu de l’Anoia,
hi havia quatre Elias. La
Isabel Elias, al departament comercial, venent cada setmana tota la publicitat disponible.
En Pep Elias, brillant columnista
bisetmanal que s’alternava amb en Xavi Ribera. En
Cesc Elias, el petit de la saga –i el que menys temps
va formar part de l’equip- que, sense aixecar ni pols
ni remolí, redactava notícies contundent i rigorós
com pocs. I també, és clar, hi teníem el Josep Elias pare al qual col·loquialment anomenàvem “Pare
Elias” fent referencia a la seva doble militància de
pare de la nissaga i també de la seva dedicació a
les dues pàgines de religió que es publicaven cada
setmana a La Veu.
El pas del temps, i les diferents visions professionals, varen fer que tant la Isabel com en Pep i en
Cesc busquessin altres horitzons per a desenvolupar-se. En Josep Elias però, va seguir a La Veu –i
encara hi segueix vinculat com podeu veure cada
setmana-, sent ja el degà no sols de la Veu de l’Anoia, sinó de tota la premsa anoienca.

El que ha fet al llarg de més de sis
dècades en Josep Elias no és una
gesta qualsevol. I la ciutat li acaba de
reconèixer amb la concessió del Premi
d’Honor Ciutat d’Igualada

El que ha fet al llarg de més de sis dècades en Josep
Elias no és una gesta qualsevol. Col·laborador entusiasta i desinteressat de tots els projectes editorials d’Igualada, va conjuminar la seva participació al
projecte de La Veu de l’Anoia des del seu inici amb
la redacció d’escrits per a la revista Vida de l’enyorat
mossèn Josep Còdol. Una col·laboració que es va
estroncar per decisió del darrer director de Vida,
mossèn Josep Maria Mas que el va acomiadar en
desacord “amb la seva qualitat literària”. Sempre
vaig pensar que mossèn Mas tenia raó: l’Elias era
molt Elias per a una revista que, desaparegut mossèn Còdol s’anava escolant cap a la intranscendència. No endebades poc després de la marxa de Josep
Elias, Vida va tancar per sempre. I qui més enyora
la revista és en Josep Elias que, per damunt de tot,
és fidel als seus temes preferits: la premsa igualadina, l’Església i el circ.
Igualada li acaba de reconèixer a Josep Elias els
seus mèrits ciutadans amb la concessió del Premi
d’Honor Ciutat d’Igualada. No hi puc estar més
d’acord. L’única cosa que lamento –i fa anys que
ho dic- és que el reconeixement hagi tardat tant.
Des de l’època fugaç de l’alcaldia de Ramon Tomàs,
l’any 1991, fins al segon mandat de Marc Castells
que s’havia fet arribar a l’Ajuntament la petició de
reconeixement oficial a Josep Elias.
En els més de seixanta anys que porto de vida igualadina, poques persones he conegut amb la tenacitat, solidaritat i col·laboració desinteressada com la
que té l’Elias envers la ciutat d’Igualada. Per això sé
que el que més il·lusió li fa de la medalla és l’alegria
que li dona a la seva família, començant per la Pilar,
i seguint pels fills i els nets.
Lliurant-li el Premi d’Honor, Igualada s’honora a si
mateixa, car la ciutat la fan persones com en Josep
Elias, degà dels periodistes i exemple per als igualadins.

Escriptor

E

ns trobàvem al 1950 quan,
amb quinze anys, començava a fer pràctiques radiofòniques a Radio Juventud
(Estación Escuela nº 4 del Frente de
Juventudes”). Radio-teatro (en castellà, és clar) i recitals poètics (en
castellà i català). El 1954, comiat de la ràdio igualadina
per anar a fer el servei militar a l’aviació, a Logronyo.
Allà vaig descobrir Radio Rioja, emissora de caràcter
estatal. M’hi vaig anar introduint mentre convivia
amb els militars. De moment, recitant-hi poemes. En
acomiadar-me a l’hora de tornar a Igualada, llicenciat,
el director em va proposar: “¿Quieres quedarte?”. Un
matrimoni conegut de Vilanova del Camí (ella) i de
la Pobla de Claramunt (ell), residents a Logronyo, em
van obrir les portes de casa seva. Mig any. Quan a la
ràdio em proposaren allargar el contracte, s’esdevingué la mort del meu pare a Igualada i es trastocà tot.
En aquell temps de professional em convertí en un
“tot terreny”. Com a locutor als estudis i entrevistador
al carrer, redactor de notícies o en el “Cuadro Escénico”. La gran oportunitat va ser la coincidència, en
el temps, amb la filmació de Calle Mayor (tota la pel·
lícula transcorre a Logronyo), de Juan Antonio Bardem. El galant de l’època, José Suárez, hi tenia un paper molt fatxender: el vaig entrevistar a l’hotel, mentre
ell, l’”estrella”, esperava que el seu doble marqués les
escenes de carrer. La noia provinciana, una bona fe,
enganyada i sac dels cops, era interpretada per Betsy
Blair (de Nueva Jersey). Una processó filmada, mobilitzà tot Logronyo com a extres; inclús hi aparegué
un militar de la base de Agoncillo: s’hi veu, ben vist,
durant un minut.
Vaig assistir a estrenes cinematogràfiques. I a veure
teatre professional al Bretón de los Herreros (i d’interpretar-ne jo allí amb els de l’Hogar Catalán). Futbol a
Las Gaunas, visites a la concatedral de Santa María
de la Redonda… Parar-me a la plaça i el parque del
Espolón, passejar per Portales… i tastar els caramels
de cafè amb llet: aquells “toffees” Solano! Beure zurracapote en tasques dels carrers Laurel i d’altres. O embadalir-me, des d’un pont, observant el curs de l’aigua
de l’Ebre. I, cada dia, de la Rúavieja a l’Avenida Por-

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

tugal, ruta fixa. Però no vaig posar els peus a la plaça
de toros (llavors, La Manzanera). En acomiadar-me
per antena, directius de l’emissora van correspondre
amb generoses paraules. Després, a micro tancat, em
van dir: “No hemos hablado de una cosa que nos ha
sorprendido. Sabemos que nos dices adiós sin haber
ido a los toros. No podemos entenderlo… ¡con lo que
te gusta la poesía!”. Logronyo, sense ser com Madrid
o Sevilla -capitals taurines per excel·lència-, vivia les
“corrides”, com altres ciutats espanyoles, amb una
gran identificació no sols festiva, sinó de sentiment. I
lligaven toros amb poesia. De gaudir amb el patiment
i la mort pública d’un animal noble en fan… un esclat
de poesia! Els records, però, són els records: m’encanta
Logronyo, m’hi vaig sentir a gust i ben tractat. Hi he
tornat, amb l’esposa, més d’una vegada, però sempre
hem passat lluny, però ben lluny, de la plaça de toros.
Els respectem els gustos, per bé que en això són clarament diferents.
El sou. Quin era el meu jornal? A Radio Rioja 2.000
pessetes al mes. Amb una part dels estalvis, vaig comprar-me els cinc volums editats l’any 1953 de la Nueva
Enciclopedia Sopena, que guardo com una relíquia.
Tenia una feina apassionant i enriquidora intel·lectualment, i cobrava cinc vegades més que un bon escrivent: aquest, a Igualada, al voltant de 400 pessetes.
Un dia, Jorge Arandes, figura de Radio Nacional de
España a Barcelona, em va preguntar què cobrava a
Logronyo. Li ho dic, i respon sorprès: “jo no ho guanyo pas”. Ambdues emissores, estatals: la barcelonesa
amb infinita més projecció, programació d’altura i
oients (sense demèrit de la riojana, però la demografia
mana). I tot i així, resultava que amb nòmines establertes des de Madrid, radiofonistes de “les Espanyes”
cobraven més que el que podien percebre a Catalunya
treballadors de plantilles afins. Fa pensar.
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Igualada
Adeu a l’edifici de l’antic Hospital Comarcal
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

M

olts anys d’història
són avui ja sota les
runes. El vell edifici de l’Hospital Comarcal, per
on han passat moltes generacions d’igualadins i anoiencs,
ha començat aquesta setmana
a esdevenir part de la història de la ciutat. Les màquines
s’han posat en marxa i han
iniciat un enderroc que haurà
de permetre, més d’hora que
tard, el futur Campus Salut de
la Universitat de Lleida (UdL)
a Igualada, que estarà ubicat a
costat del Centre 4DHealth, i
que inclourà una residència
d’estudiants entre el Passeig
Verdaguer i el carrer Cardenal Vives. De moment, les
excavadores estan procedint a
l’enderroc des de la façana que
dona a aquest carrer, i d’aquí
cap a l’interior.
L’objectiu és que tots els estudis universitaris relacionats
amb la salut que s’imparteixin
a Igualada es facin en aquestes noves instal·lacions. De
fet, alguns ja han abandonat
el campus del Pla de la Massa i les classes es fan a l’antiga Teneria, mentre durin les
obres a la zona que ara s’està
enderrocant. Les noves instal·lacions estan previstes en
el Pla Estratègic del Campus
Igualada-UdL,
presentant
públicament el setembre de
2017, i impulsat pel consistori
igualadí, amb el suport de la
Generalitat i la Universitat de
Lleida.
Al costat del 4DHealth
La ubicació a costat del Centre
4DHealth respon a la decisió

Aquesta setmana ha
començat l’enderroc
de l’edifici, als terrenys
del qual es constuirà
el Campus Salut de la
UdL a Igualada, amb
una residència d’estudiants i la Facultat
d’Infermeria
estratègica d’alinear coneixement i innovació, ja que la singularitat de comptar amb un
centre integral de simulació
és un dels principals factors
d’atracció d’estudis relacionats
amb l’àmbit de la salut. Aquesta ambiciosa oferta educativa
s’ha de completar amb l’acreditació de l’Hospital d’Igualada com a hospital universitari.
L’alcalde, Marc Castells, ha sol·
licitat als departaments de Salut i d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat que accelerin
els tràmits per concedir aquesta condició al centre sanitari
igualadí, que ja ha acreditat
que compleix els requisits.
372 alumnes i 4 graus
El Campus Universitari Igualada-UdL ha engegat el curs
2019/2020 amb 372 alumnes
i una oferta de quatre graus,
un doble grau i dos màsters,
en els àmbits de l’Enginyeria
i les TIC, i les Ciències de la
Salut. De cara al curs vinent,
però, el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, ja ha
anunciat la destaca incorporació del Grau d’Administració i
Direcció d’Empreses (ADE).
Pel que fa a les enginyeries,
l’Escola Politècnica Superior

Els treballs d’enderroc de l’antic Hospital Comarcal van començar dilluns. / FOTOS: JP

de la UdL (EPS UdL) compta
aquest curs amb 140 alumnes
matriculats als diferent estudis
que imparteix: el grau en En-

ginyeria Química, el grau en
Enginyeria en Organització
Industrial i Logística, el grau
en Tècniques d’Interacció
Digital i Computació o bé el
màster en Enginyeria del Cuir,
únic a Europa.
Pel que fa a la Facultat d’Infer-

meria i Fisioteràpia, imparteix
al Campus Igualada-UdL el
grau en Infermeria, el doble
grau en Nutrició Humana i
Dietètica i Fisioteràpia, i el
màster en Simulació Clínica i
Seguretat del Pacient, amb un
total de 232 alumnes.
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De la Pasqua de 1845 al Nadal de 2019
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

R

ecuperem un article
publicat a La Veu el
passat mes de setembre, dins de la secció Història
del segle XX a l’Anoia, corresponent a 1929.
El 28 de juny de 1929, un any
desastrós a nivell econòmic a
tot el món com a conseqüència de la davallada a la borsa
de Wall Street de Nova York
que va propiciar el “crack del
29”, es va signar a Igualada un
conveni amb la Diputació de
Barcelona que resultaria primordial per al futur.
L’acord de l’Ajuntament amb la
corporació provincial -llavors
una institució amb molt més
pes polític i econòmic que
avui, i això que en l’actualitat
en té molt- va permetre el pas
del Sant Hospital d’Igualada
a convertir-se en “provincial
i comarcal”. Tardaria encara
uns mesos a funcionar amb
aquesta nova modalitat, després d’una forta inversió que, a
la llarga (el 1932) va permetre
obrir una nova sala d’operacions quirúrgiques, i el 1933, tot
una àrea de Cirurgia completament nova.
El que seria durant gairebé tot
el segle XX l’Hospital Comarcal d’Igualada al passeig Verdaguer, doncs, va fer les seves
primeres passes “de debó”
un dia de juny de 1929, si bé
la història d’aquest recinte -i
d’altres molt més antics- és
més rellevant encara.
En l’actualitat fa més de set se-

Si bé l’Hospital va ser
“Comarcal i Provincial” l’any 1930, molt
abans ja era un centre
sanitari, possible gràcies a l’esforç de molts
igualadins i a la
Desamortització de
Mendizábal
gles des que, el 1282, es construís el que es considera primer hospital de la comarca. La
primera referència correspon
a un document d’aquell any,
al segle XIII, en un testament
d’una tal Elisenda, muller de
Pere Vidal, en el qual es fa un
llegat de dos sous a “l’Hospital
d’Agualada”.
Aquell primer centre sanitari estava construït fora de les
primeres muralles de la primerenca ciutat d’Igualada.
El 1303, Maimó Bonfill va crear un nou Hospital “en el qual
fossin benignament rebuts els
cecs, coixos, baldats, òrfens
i demés pobres malalts que
s’acollissin”.
Es tractava d’una instal·lació
de caràcter particular, i el càrrec de propietari era hereditari. Es creu que aquell hospital
es deia “de sant Bartomeu” en
estar just al costat d’una capella on es venerava el patró de
la ciutat.
Aquest hospital va funcionar
de forma continuada fins l’any
1845, tot i que era més aviat un
“Hostal de Caritat o de Déu”,

Primer quiròfan “modern” que va tenir l’Hospital d’Igualada (1932).

sota l’aixopluc de l’església. Estava situat a l’actual carrer de
Sant Bartomeu, on avui hi ha
l’antiga Escola de Teneria.
L’any 1646, l’hospital de sant
Bartomeu s’havia fet molt vell,
i es va decidir de construir-ne
un de nou, adossat a les muralles, i a la part de ponent de
l’església.
A la façana s’hi va col·locar
l’escut heràldic, el mateix que
hi ha actualment a la del fins
fa uns anys Hospital Comarcal. Aquesta ampliació va servir les necessitats d’Igualada
durant 200 anys.
El 20 de setembre de 1804,
es va proposar la compra
d’uns terrenys, fora del nucli
urbà, per donar cabuda a un
nou centre hospitalari. Per
construir-lo feien falta molts

diners, i durant molts anys es
van fer rifes i altres actes per
aconseguir fons.
El pas dels anys, però, la casualitat i la famosa Desamortització de Mendizábal no van fer
necessari fer més mans i mànigues per fer un hospital. El
31 d’octubre de 1842, la “Junta
Superior de Venta de Bienes
Nacionales” va donar a Igualada el gran convent inacabat
dels Frares Caputxins, amb la
condició que servís d’Hospital.
El nou Hospital, el del passeig,
que avui acull el 4D Health, es
va inaugurar el dia de Pasqua
de 1845. Va ser el 1930 que va
convertir-se, com us dèiem, en
“Provincial i Comarcal”.
Des de 1887 hi havia en vigor un reglament, segons el
qual el president de la junta de

L’hipermercat Bon Preu Esclat
obrirà el dijous 19 de desembre

El túnel del Bruc,
tancat demà dissabte a
partir de les 16 h,
en sentit Lleida

JP / LA VEU

D

esprés d’un any llarg
d’obres, el nou Bon
Preu Esclat d’Igualada obrirà portes el dijous 19
de desembre. L’hipermercat
s’ubicarà en una zona de nova
construcció en els terrenys de
les antigues fàbriques de Vives
Vidal SA i Colom Bisbal SA,
a més d’una gasolinera de la
pròpia marca.
En el vell edifici de la fàbrica,
s’hi està construint un restaurant panoràmic i, en una de
les plantes, que és propietat
de l’Ajuntament, s’hi ubicarà
un centre tecnològic dedicat
al sector tèxtil. Un altre dels
pisos es destinarà a espai de

formació del personal de Bon
Preu al centre i sud del país. El
nou supermercat tindrà una
sala de vendes de 3.900 metres
quadrats i disposarà de gairebé 400 places d’aparcament.

L’empresa ha invertit 13 milions d’euros en la construcció
d’aquest supermercat i l’adaptació de l’entorn, a l’avinguda
Catalunya, amb la creació de
dues rotondes. Donarà fei-

l’Hospital havia de ser l’alcalde
d’Igualada, el sotspresident, el
tinent d’alcalde; com a vocals,
els rectors de la ciutat i quatre
prohoms.
El 27 de novembre de 1932 es
va inaugurar el primer quiròfan més o menys digne que va
tenir Igualada. El març de l’any
següent es van inaugurar noves
habitacions, en un acte que va
tenir la presència del president
Francesc Macià.
Una donació de mig milió de
pessetes d’Artur Garcia Fossas,
l’any 1945, va permetre a l’Hospital comprar tota l’illa entre el
passeig Verdaguer i el carrer St.
Carles. L’any 1951 es va inaugurar una sala especial per als
parts, i el 1954, noves habitacions individuals per a malalts
infecciosos.

na a un centenar de persones
de manera directa -el procés
de selecció ja va començar fa
setmanes- i un total de 350 de
manera indirecta a través de
proveïdors locals.

El túnel del Bruc, des de la sortida d’aquesta població, i fins a
la de Castellolí, romandrà tancat al trànsit en sentit Lleida a
partir de demà dissabte a les
16 hores. El trànsit es desviarà
per l’antiga N-II, tot travessant
el port de muntanya del Bruc.
La raó són els treballs d’asfaltatge que el Ministeri de Fomento està fent des de fa quasi
dos anys, i que han suposat
el canvi de la superfície dels
dos sentits de l’autovia entre
la Panadella i Esparreguera.
Aquesta era una de les demandes que els ajuntaments havien fet per millorar la seguretat
a l’A-2.
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La FaPaC celebra demà
la seva assemblea
general a Igualada
Demà dissabte, 30 de novembre, a partir de les 9 h, la
FaPaC celebra la seva 42a Assemblea General Ordinària al
Museu de la Pell d’Igualada.
Les prop de 2.351 AMPA/AFA
aplegades a la FaPaC tenen
una cita imprescindible per
debatre conjuntament sobre el
futur de la federació i les línies
d’actuació a seguir en defensa
de l’educació pública catalana.
Aquest any, es rendiran comptes de la feina feta, s’acordaran
els replantejaments que l’entitat ha de fer en clau feminista
i es prendran les decisions
necessàries per assolir els
objectius d’enguany, tant pel
que fa a la tasca d’incidència política com pel que fa
a la funció de suport a les
AMPA/AFA federades.

Diumenge, matinal
solidària de l’AMPA
de les Escolàpies per la
Marató de TV3
L’Ampa de les Escolàpies
d’Igualada ha organitzat per
aquest diumenge 1 de desembre una matinal solidària per
recaptar fons per a la Marató
de TV3 que enguany està dedicada a la investigació de les
malalties minoritàries.
D’11 del matí a 2 del migdia el
pati de l’escola (c/vidre) s’omplirà d’activitats per a petits i
grans: inflables, tallers de pintura facial, venda solidària de
llibres, esmorzar i aperitius,
sorteig de regals i fins i tot un
brau mecànic.
Les activitats són obertes a
tota la ciutat i els diners recaptats aniran íntegrament
destinats a la Fundació Marató de TV3.

Bonificació de l’IBI per
a famílies nombroses
L’Ajuntament obre el termini
per presentar les sol·licituds
per gaudir de les bonificacions
sobre l’Impost de Béns Immobles de l’exercici de 2020, a favor dels subjectes passius que
tinguin reconeguda la condició
de família nombrosa.
El període s’iniciarà el dia 2
de desembre i finalitzarà el dia
30 del mateix mes. Per tenir
més informació podeu trucar
al 938031950 o bé consultar la
pàgina web de l’Ajuntament:
http://www.igualada.cat, dins
l’apartat d’Igualada e-Tràmits,
Tràmits per perfils, Bonificació
IBI per a les famílies nombroses.
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Aigua és Vida no participarà en la comissió
“paral·lela” aprovada per l’Ajuntament
REDACCIÓ / LA VEU

L

a plataforma Aigua
és vida considera que
l’aprovació de la Comissió d’Estudi proposada pel
govern de Marc Castells sense
que s’hagi inclòs, almenys, a
la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH) i la mateixa
plataforma Aigua és vida és
una deslleialtat.
Segons han explicat en roda de
premsa, “som l’única entitat local i comarcal dedicada, única i
exclusivament, al problema de
l’aigua i és una vergonya que
des del govern de l’Ajuntament
d’Igualada se’ns hagi deixat
fora”. La plataforma ecologista
també ha afegit que “nosaltres
hem posat el problema sobre
la taula i aquesta comissió, tal
com està formada, ens fa fora,
potser perquè no estan disposats al fet que qui més hem treballat en aquest sentit tinguem
ni veu ni vot”.
Segons el gabinet jurídic de
l’Ajuntament, la PAH i Aigua és vida no poden formar
part de la Comissió d’Estudi
encarregada d’elaborar un informe sobre el tipus de model
de gestió d’aigua a Igualada
perquè no consten al registre
municipal com a associacions.
Això no obstant, la plataforma
ecologista critica que “aquest
informe emès per l’Ajuntament
no és correcte perquè un infor-

me extern presentat al ple de
l’Ajuntament per ERC Igualada i Poble Actiu recorda que,
segons l’article 321-5 del llibre
tercer del Codi civil de Catalunya i l’article 22.3 de la Constitució Espanyola, una associació i la seva participació no es
determina ni es limita en cap
cas per la seva inscripció en un
registre municipal”. D’aquesta
manera, Aigua és vida ha acusat l’Ajuntament d’Igualada i
al govern de Marc Castells de
retorçar la llei “per tal de deixar-nos fora, ja que han fet que
una llei municipal quedi per
sobre d’una llei autonòmica i
estatal, quelcom que no és correcte”.
Per altra banda, la plataforma
Aigua és vida, així com la PAH
i CCOO, també afectades en

l’exclusió de la Comissió d’Estudi, afirmen que no participaran de la taula paral·lela proposada per Igualada Som-hi i
aprovada al ple. Els ecologistes
diuen que “la taula paral·lela a
la Comissió és inútil, en primer lloc perquè la informació
la podrem obtenir igualment
sense aquesta taula paral·lela,
i en segon lloc perquè aquesta
taula no recollirà les nostres
demandes”. En aquest sentit,
la plataforma Aigua és vida
ha explicat amb tristor que
“el grup municipal d’Igualada
Som-hi ha vulnerat el punt 4
del Pacte Social i Institucional
per l’Aigua al Municipi d’Igualada firmat el passat mes de
maig, un punt en el qual es demanava crear un espai de concertació social sobre l’aigua, ja

que aquest espai és la Comissió
d’Estudi que obliga la llei i que
la plataforma de l’aigua demanava, i no una taula paral·lela informativa”. Igualment, la
plataforma ha volgut recordar
que “durant els propers mesos
els regidors d’Igualada Somhi, així com la resta de grups
municipals i les Associacions
de Veïns, podran demostrar els
seus posicionaments a la Comissió d’Estudi, quelcom que
nosaltres, que som els responsables de descobrir el problema
de l’aigua, no podrem fer”.
Aigua és vida assegura que
“malgrat no poder participar de la Comissió d’Estudi, ni voler participar de la
Taula informativa paral·lela,
nosaltres farem un seguiment minuciós”.

Dimarts al vespre, sessió de debat d’Igualada en
Comú sobre la “Llei Aragonès”
REDACCIÓ / LA VEU

E

l proper dimarts 3 de
desembre Igualada en
Comú organitza una
sessió de debat sobre la llei
Aragonès amb la diputada de
Catalunya en Comú - Podem
Marta Ribas Frías.

Serà a 2/4 de 8 del vespre a
l’Espai Cívic Centre, en un
acte obert a tothom.
“Per als comuns, que els treballadors dels serveis públics
d’ensenyament, sanitat o serveis socials puguin ser gestionats a través d’empreses
externes comporta diversos

problemes. El primer és econòmic: el Govern no només
haurà de pagar la quantitat
necessària per oferir aquests
serveis sinó que haurà de
contemplar el marge de benefici empresarial. Les condicions laborals dels professionals també acostumen a

ser pitjors quan treballen a
una empresa que quan estan contractats directament
per l’administració. I, finalment, els mecanismes de
control i auditoria que té la
Generalitat són més efectius
quan gestiona el servei directament”.

L’agència de tendències Nelly Rodi, al Milà i Fontanals
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dimecres dia
20 de novembre Úrsula Urría, professional
de “Nelly Rodi”, una de les
quatre empreses parisenques
que determinen les tendències a escala mundial, va oferir
una xerrada als alumnes del
Cicle Formatiu de Grau Mitjà
d’Ennobliment de Productes

Tèxtils, en concret de l’assignatura de Moda i Tendències.
Els alumnes van poder
conèixer els fenòmens socials, polítics, econòmics i
artístics que determinen els
corrents estilístics a tot el
món i van descobrir quines
seran les formes, els colors
i les textures que es veuran
a les botigues la temporada
2020/2021.
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Els Pastorets encenen avui la il.luminació nadalenca, amb
una vintena d’arbres i tres kilòmetres d’enllumenat
REDACCIÓ / LA VEU

A

vui divendres, 29 de
novembre, la plaça de
l’Ajuntament d’Igualada es convertirà en un gran
infern per solemnitzar l’arrencada de les festes de Nadal. Els
Pastorets d’Igualada han preparat un espectacle per activar l’encesa de la il·luminació
nadalenca dels carrers que,
des de divendres i fins passat
Reis, omplirà de llum els carrers comercials del nucli antic
i també del nou centre.
La festa s’iniciarà a dos quarts
de vuit, a la plaça de Cal Font,
on, com en els últims anys, hi
haurà instal·lada una pista de
gel. Des d’allà s’iniciarà un recorregut per diferents carrers
del centre de la ciutat que finalitzarà a la plaça de l’Ajuntament, on és previst que a
un quart de nou tingui lloc
l’encesa dels llums de Nadal,
amb la presència de les autoritats i de representants de les

tres entitats comercials de la
ciutat. L’espectacle inclourà,
també, xocolata per a tots els
assistents.
La tinent d’alcalde i regidora de Promoció de la Ciutat,
Patrícia Illa, va fer dimecres
la presentació de l’espectacle,
acompanyada de dos perso-

natges dels Pastorets, la diablessa i el Lluquet. A més d’explicar els detalls del muntatge,
Illa destacava la bona col·laboració entre l’Ajuntament
i les entitats comercials per
dinamitzar l’activitat durant
aquest període nadalenc i que
també es fa extensible a al-

tres àmbits, tal com es palesa
en l’agenda d’activitats que es
presentarà la setmana que ve.
Aquest any l’Ajuntament
d’Igualada ha instal·lat tres
mil metres d’enllumenat lineal
i també una vintena d’arbres
lluminosos –dos arbres naturals a la plaça de l’Ajuntament

i a la Plaça de Cal Font i 18
arbres artificials-, a més de
diversos muntatges de llum
com arcades, cortines de llum,
estrelles, etc. Aquests enllumenats als carrers principals
de la ciutat se sumen a la il·
luminació que instal·len els
comerciants d’alguns dels carrers. Ajuntament i associacions de comerciants treballen
conjuntament amb l’objectiu
de contribuir a la dinamització de les vies comercials de
diferents punts del municipi i
promocionar Igualada com a
centre comercial a cel obert. A
més de l’enllumenat, l’Ajuntament d’Igualada ha organitzat
tot un seguit d’activitats per
omplir de vida els carrers comercials durant les festes, que
presentarà properament. La
regidora també ha recordat,
en aquest sentit, que l’Ajuntament concedeix, com cada
any, ajuts per a la instal·lació
d’ornaments nadalencs a la via
pública.

Som-hi porta al Parlament el lloguer de 100.000€ per l’edifici
buit al Passeig on està previst posar l’oficina de “l’Inem”
REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada Som-hi (PSC-Comuns) ha entrat una petició al Parlament de Catalunya perquè el govern de la
Generalitat doni explicacions
sobre els 100.000€ que porta
pagats pel lloguer d’un edifici
buit del Passeig. Es tracta de
l’edifici Cíclope on hi ha d’anar
les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), l’antic
“Inem”. La formació vol que la
Generalitat presenti un informe sobre els diners gastats en

el lloguer, expliqui quina és la
justificació de portar pagats 21
mesos de lloguer sense cap ús i
actuï amb celeritat per a posar
en marxa les obres de les noves
oficines del SOC.
Els regidors Jordi Cuadras,
Montse Montaña, Quim Roca
i Irene Gil han estat al Parlament per a registrar la petició. Cuadras explica que “fa
dues setmanes vam destapar
aquest assumpte i ens agrada
ser conseqüents. Per això hem
treballat totes les vies perquè la
Generalitat expliqui què passa i

per demanar-li que activi amb
urgència les obres de construcció de les noves oficines del
SOC a la ciutat. Treballem per
Igualada i per això hem portat
aquest assumpte fins a la màxima òrgan de representació que
té Catalunya com és el Parlament on el govern ret comptes”.
Jordi Cuadras conclou que
“aquest tema és una mostra
més de que Catalunya té un
govern que no governa: què
hauríem pogut fer a Igualada
i a l’Anoia si els 100.000 euros
que el SOC ha destinat a pagar

el lloguer d’un edifici buit s’haguessin destinat a polítiques
actives d’ocupació?”.
Cuadras destaca que “amb el
SOC i la resta d’equipaments
que hi ha i els que està previst,

el passeig pot tornar a ser un
espai ple d’activitat després que
els darrers anys hagi patit canvis amb el tancament de Correus i l’Hotel Ciutat d’Igualada
o el trasllat de l’Hospital”.

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
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Diumenge de solidaritat i prevenció
de residus a l’Escola Mowgli

Ajuts per als ornaments
de Nadal als carrers
REDACCIÓ / LA VEU

E

ls vials comercials
d’Igualada
poden
sol·licitar els ajuts habituals per a la instal·lació
d’ornaments nadalencs. Associacions de comerciants,
associacions de veïns o comerços d’un mateix carrer
poden fer les sol·licituds entre el 27 de novembre i el 27
de desembre, ambdós inclosos, a l’Ajuntament d’Igualada.
La quantitat total destinada
per l’Ajuntament a aquests
ajuts serà de 3.000 euros, i
l’import de les subvencions

dependrà de la llargada del
vial, la qualitat de l’ornamentació, la quantitat d’elements
ornamentals i altres aspectes
paral·lels d’interès comercial. L’enllumenat haurà de romandre encès entre el 30 de
novembre i el 6 de gener, els
mateixos dies que la il·luminació nadalenca municipal.
Les persones o entitats interessades poden demanar més informació al Servei de Comerç
de l’Ajuntament d’Igualada o
al correu electrònic comerc@
aj-igualada.net o sol·licitar la
subvenció al portal de tràmits
del web municipal (tramits.
igualada.cat).

REDACCIÓ / LA VEU

D

iumenge,
l’Escola
Mowgli va obrir les
portes a la solidaritat.
La Comissió Social de l’Escola,
constituïda aquest curs passat,
va organitzar el Primer Mercat
de 2a mà. Aquest acte va ser
possible gràcies a la col·laboració desinteressada de les famílies de l’Escola, que van contribuir a proveir el mercat de
contes, llibres, joguines i roba.
La jornada, oberta a tota la
ciutat, es va emmarcar dins
La Setmana Europea de Prevenció de Residus (cita europea que recull en una setmana

més de 16.000 activitats arreu d’Europa), ja que un dels
propòsits del Mercat era el de
donar una segona vida útil
a tot el material cedit per les
famílies del centre, prevenint
així la generació de residus
i ensenyant als infants la importància de poder compartir,
aprofitar material i reduir així
la generació de deixalles.
L’altre objectiu del mercat era
el de recaptar fons per a la
Caixa Solidària de l’Escola per
finançar activitats escolars a
alumnes i assegurar l’equitat
i la integració al centre. Per
aquest motiu, també es van
vendre les decoracions de

Nadal que es van fer amb els
nens i les famílies en un taller
de treballs manuals i pans de
pessic i bombons deliciosos de
l’extraescolar de cuineta.
La jornada comptava a més
amb una interessant col·laboració que l’Escola vol agrair
molt sincerament a l’Agustín
Sierra, que amb una extensa
exposició de bolets va fer més
entretingut el matí de diumenge.
El balanç per part de la Comissió Social és plenament
positiu i ja s’està treballant per
portar a terme noves iniciatives de cara als primers mesos
del 2020.

tat que fa possible any rere any
que la campanya sigui un èxit.
Us volem informar que tots
aquests aliments s’han quedat a l’Anoia i els repartiran
les entitats a aquelles famílies
que pertanyen a: Calaf, Capellades, Igualada, Masquefa,
Piera, la Pobla de Claramunt,
Santa Margarida de Montbui,
la Torre de Claramunt, Vallbona d’Anoia i Vilanova del
Camí”.
Per a qualsevol valoració i/o
aportació envers el GR podeu

dirigir-vos al correu anoia@
bancdelsaliments.org.

La franquícia igualadina
Indoorwall obra el seu
62.534 kg recollits a l’Anoia
dotzè centre
durant la Gran Recapte
REDACCIÓ / LA VEU

L
REDACCIÓ / LA VEU

L

a franquicia igualadina
de centres d’escalada
Indoorwall amb seu a
Igualada obrirà el seu dotzè
centre a Torrejón de Ardoz.
Indoorwall compte amb 10
centres d’escalada en funcionament i 4 en construcció.
Indoorwall seguirà sorprenent amb el disseny del seu
nou centre, un centre que no
deixarà indiferent a ningú i
que tindrà una zona de corda Indoor de 15 metres, una
zona de bloc Indoor que farà
les delícies dels aficionats i no
tan aficionats a l’escalada, una
zona de restaurant amb un

disseny i menjars amb la qualitat digne de la marca i una
zona de nens exclusiva.
Aquest serà el seu 12è centre
juntament amb el de Vilanova i la Geltrú que segueix en
construcció i té l’obertura prevista per a principis del 2020.
Amb aquest centre la franquicia igualadina es col·loca a tan sols 6 rocòdroms de
convertir-se en la franquícia
de centres d’escalada amb més
centres del món. Actualment
Indoorwall està construint els
rocòdroms de Manresa, Igualada, Vilanova i La Geltrú,
Torrejón De Ardoz i el seu
primer rocòdrom internacional a la Xina.

a delegada de l’Anoia
del Banc d’Aliments,
Gemma Solsona, vol
agrair i reconèixer la tasca i
la feina i el sobreesforç de totes les persones voluntàries a
l’Anoia que tot i la davallada
de participants han fet possible aquestes xifres.
A l’Anoia han participat 413
persones voluntàries inscrites
als Punts de Recollida, més
tots els caixers/es que abans i
després de treballar s’han sumat i ajudat, els transportistes,
els medis que han fet difusió,
les entitats que han coordinat
i gestionat la GR i sobretot, totes aquelles persones que han
fet les seves donacions en aliments. Solsona ha explicat que
“un cop més la població anoienca ha demostrat els valors
que l’impregnen cooperant
contra la pobresa crònica, la
vulnerabilitat i el malbaratament d’aliments. No tenim paraules davant aquesta solidari-

kg 2018 kg 2019
Calaf
1.670
2.420
Capellades
4.520
5.555
Igualada
14.250 28.238
Jorba
1.225
Masquefa
9.070
9.242
Òdena
430
Piera
2.860
7.221
Montbui
17.290
6.543
Tous
407
Vilanova
2.220
1.683
TOTAL
52.310 62.534
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Mantes sensorials per
estimular persones amb
deteriorament cognitiu
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Èxit de participació en la Jornada del
Consell Comarcal de bones pràctiques
de prevenció de l’assetjament
REDACCIÓ / LA VEU

E

REDACCIÓ / LA VEU

A

quest mes de novembre la Residència Pare
Vilaseca ha engegat
un nou projecte consistent en
la confecció de mantes, coixins i davantals sensorials. Es
tracta de cosir elements com
ara cremalleres, botons i butxaques de diferents textures
en una base (manta, coixí,
davantal, etc.) que es puguin
manipular amb facilitat i de
manera segura.
El projecte ha estat ideat per
Estíbaliz Jiménez, psicòloga
del centre, que s’ha inspirat
en la tasca desenvolupada per
Anne Marie Rowe, filla d’un
pacient amb diagnòstic de
demència, que a partir de les
mantes que s’utilitzen amb els
nadons va dissenyar-ne una
destinada a mantenir al seu

pare estimulat, reduint al mateix temps l’agitació que presentava.
Ja fa unes setmanes que es
va presentar el projecte a les
usuàries del centre de dia i
de la residència, que han començat a confeccionar les
que seran les primeres mantes
sensorials del centre. Un cop
estiguin enllestides s’utilitzaran amb aquells usuaris que, a
causa del greu deteriorament
cognitiu o a l’estat de neguit
que presenten, difícilment
poden participar en activitats grupals. Se’ls hi facilitarà
d’aquesta manera un estímul
que ajudarà a calmar-los i
que pretén ser suficientment
atractiu a nivell visual i tàctil
com perquè capti la seva atenció.
Us passem algunes fotos de les
nostres reunions de costura.

Monòleg a la Biblioteca,
amb motiu del 10è
aniversari de l’APPA
REDACCIÓ / LA VEU

D

imarts, 3 de desembre, a les 7 de la tarda tindrà lloc a la
Biblioteca d’Igualada la representació del monòleg titulat
Divines, en construcció, un
espectacle creat a partir del
diàleg entre la mitologia grecoromana i les reflexions de
la psicoanalista Jean Shinoda,
plasmades en el seu llibre Las
Diosas de cada mujer. Un intens exercici teatral on l’actriu
dóna vida a cinc arquetips femenins que sorprenen per la

seva actualitat i la facilitat amb
què ens hi identifiquem. El
públic es veurà enredat en les
emocions, problemes, desitjos,
d’allò que anomenem etern femení. Sempre amb la ironia i
l’humor com a companys d’experiència. Posteriorment a la
representació teatral s’establirà
un diàleg entre actriu i assistents.
Ho organitza: Associació de
Psicòlogues i Psicòlegs de
l’Anoia. (APPA). A la sortida
hi haurà Taquilla inversa i un
aperitiu gratuït per a celebrar
el 10è aniversari de l’associació.

l passat 14 de novembre
va tenir lloc la Jornada
de Bones Pràctiques
de prevenció i intervenció
enfront de l’assetjament entre iguals, organitzada pel
Consell Comarcal de l’Anoia,
i impulsada per la comissió
comarcal que aborda aquest
fenomen.
La benvinguda i presentació
va anar a càrrec de la vicepresidenta tercera del Consell, Noemí Trucharte, i de la
coordinadora de la Unitat de
Ciutadania i Convivència de
l’ens comarcal, Anahí de Febrer. Trucharte va destacar
que “lluitar contra l’assetjament és una política bàsica
per a tenir una societat cohesionada on cadascú pugui
trobar el seu lloc. Des del
govern del Consell volem felicitar els professionals que
formen part de la comissió
comarcal de prevenció de
l’assetjament entre iguals per
la seva implicació al llarg
d’aquests tres anys de recorregut i per aquesta iniciativa,
que de ben segur, ens donarà més eines per treballar al
voltant d’aquest fenomen”.
La jornada va comptar amb

la ponència marc de Ramiro
Ortegón, responsable de l’Associació SEER i President de
la Plataforma PDA bullying
així com amb la presentació
de cinc experiències exitoses
de la comarca que van anar
a càrrec del programa salut
i escola i el Centre de Salut
Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), els Mossos d’Esquadra,
l’IES Molí de la Vila de Capellades, l’escola Dolors Martí i

Badia d’Igualada i el Servei de
mediació Ciutadana del Consell Comarcal de l’Anoia.
L’acte, va comptar amb l’assistència de més d’un centenar
de professionals del territori
vinculats al treball amb infants
i joves procedents d’àmbits tan
diversos com el de la salut, la
seguretat, l’educació o la mediació ciutadana. La jornada
va esdevenir un espai per compartir, reflexionar i aprendre.

AQUEST NADAL ELS TEUS
ÀPATS A RESTAURANT SCORPIA

31 €
ANY NOU MENÚ 31 €
DIA DE REIS MENÚ 28 €

SANT ESTEVE MENÚ

I ELS NENS A 15 EUROS
PER A MÉS
INFORMACIÓ
I RESERVES
TRUCAR AL
93 806 05 55

RESTAURANT SCORPIA Carretera N-II, Km 559,1 · 08711 Òdena
· Igualada (Barcelona) · www.restaurantscorpia.cat
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1941 l’Anoia al s.XX

Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Espai patrocinat per

Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 Igualada

Neix la Banda Municipal de Música d’Igualada
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

L

’any 1941, inici de la Segona Guerra Mundial,
a Igualada i comarca es
vivia un període de lenta recuperació, presidida encara pels
fets recents de la guerra civil.
Hi havia molta feina a fer. Va
ser l’any d’acabament del que
seria la Llar del Sant Crist,
un edifici imponent amb tocs
gaudinians, del qual us en
vam parlar en el full de 1931,
d’aquesta mateixa secció, de
quan van iniciar-se les obres.
Un altre fet també és prou
destacable: la fundació de la
Banda de Música d’Igualada,
encara existent avui. Va ser
fundada en les primeres setmanes de 1941 pel Mestre Joan
Just i Bertran. Es va formar
al recer de l’Escuela de Música-Orfeón-Banda, el nou nom
del Conservatori de l’Ateneu
Igualadí, després de la guerra
civil. La va fundar el compositor i director del Conservatori,
Joan Just i Bertran. No existeix
massa documentació sobre els
inicis de la banda de música,
més enllà de les referències
vinculades al seu fundador. Es
desconeix el nom i els músics
que la formaven els primers
anys. La documentació que
existeix se cenyeix al llibre de
fotografies Igualada en Imatges de Josep Maria Torres i
Ribé, editat l’any 1982.
A Igualada existien diverses
orquestres d’estils diferents
en els anys 20 i 30 i una intensa activitat musical des del
segle XIX, així com grups de
grallers i tabals, segons documentació gràfica existent,
que acompanyen als grups de
moixiganguers i gegants que
sortien a les festes de la ciutat.
Però no hi havia una banda de
música. De fet només se sap
de l’existència d’una banda

D’esquerra a dreta, primera fila de baix: Llorenç Galtés, Ignasi Castelltort, Joan Just, Adelí Casulleras, Joan Montaner, Narcís Muntaner,
Salvador Riera i Joan Rubí. Segona fila: Bonaventura Castellà, Josep Bagà, Josep Brunet, Josep Maria Gumà, Martí Ferrer, Pere Morera, Josep Mestre, Josep Morera, Joan Xaus, Baldiri Sala i Joan Servitge. Tercera fila: Josep Vilanova, Miquel Prim, Jaume Artigas, Manuel Morera,
Wifred Artigas, Xavier Miquel, Joan Romeu, Ricard Rubí i Antoni Morros. ACAN-AFMI664. Foto: Procopi Llucià.

que l’any 1895 va amenitzar
les festes del Carnestoltes del
Casino Foment. Segurament
eren igualadins que uns anys
abans, el 1888, van formar un
grup musical conegut com els
“estudiantils”. El seu fundador
va ser l’igualadí Magí Rabell,
conegut com el “Maginet”.
Tocaven cançons humorístiques i alguns dels membres
d’aquesta formació apareixen
en una fotografia de 1895 en
una formació més característica d’una banda de música,
pel tipus d’instruments de
vent-metall (trompetes, trombons i similars) i percussió
(bombo, timbal i plats).
La Banda de Música d’Igualada, predecessora de l’actual, va ser fundada l’any 1939,
i durant dos anys es va anar

Festa veïnal del carrer de Sant Roc, a Montbui. Fons AFMI Truco.

Festa del gremi del tèxtil d’Igualada. Portaven la bandera Martí Ramon, Joan Vives i Jaume
Tomàs. ACAN-AFMI766. Foto: Procopi Llucià.

consolidant amb moltes dificultats amb diferents músics
d’Igualada. El 22 de gener de
1941, uns dos anys després de
formar-se, va fer la seva presentació oficial. Va ser en uns
actes per commemorar el final
de la guerra civil i la victòria
del General Franco.
La banda de Música actuava
principalment a les festes populars, Nadal i Reis. Precisament a través de Reis va popularitzar l’Himne del patge
Faruk, que va escriure el mestre Just el 1953.

Programa del Cine Mundial de febrer de 1941.
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El més llegit 					

www.veuanoia.cat

#latevaveu
Por qué Gales y no Catalunya? #EurovisionJuniorRTVE

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

1

Mor el conductor del camió que ha
caigut d’un desnivell de 15 metres a
la C-15 a l’altura de Capellades

2

El Bon Preu d’Igualada obrirà
portes el proper 19 de desembre

Instants de La Veu

3

Els Pastorets seran els encarregats
d’encendre, aquest divendres, la
il·luminació nadalenca d’Igualada

@veuanoia

Igualada fa una marxa de torxes en el Dia per
l’eliminació de la violència envers les dones
Es va fer una marxa de torxes que va anar des dels jutjats
i fins la plaça de l’Ajuntament, on es va llegir un manifest.
En aquesta marxa hi havia diverses pancartes elaborades
el dia abans, el diumenge, en un taller organitzat per l’assemblea feminista d’Igualada La Traca.

#Igualada #Anoia #premsa #premsacomarcal
#diainternacionalcontralaviolenciadegenere
Foto: Carmel·la Planell

Humans de l’Anoia

@humansanoia

#105 Martí Marsal i Cortadellas
Soc de la generació del 58. D’Igualada de tota la vida, fill de les Cases Barates, de pare adober
i mare mestressa de casa. Enginyer químic, per l’Escola de la Teneria i diplomat per l’UAB en
Direcció i Gestió de Fires.
He estat des de jove vinculat a les entitats i associacionisme de la comarca, des del Cau d’Igualada, Moviment Junior, Coral Gatzara, Coral Verdums, Escola Mowgli, Escola Anoia .... i des
de 2013 a la junta d’Òmnium Cultural - Anoia.
Com a gerent de Fira d’Igualada des de 1996, estem impulsant esdeveniments, fires i certàmens per la ciutat i la comarca que, encara que per a molts no ho sembli, tenim molt més a
mostrar del que sovint ens pensem.
Amb la Rosa, pares de quatre fills i avis de vuit nets que ens esperonen a mirar endavant amb
optimisme i voluntat de canviar tot el que es pugui, per deixar-los un futur millor.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
Que tot el teixit socioeconòmic de la
comarca de l’Anoia, treballant a una,
ha aconseguit posar la comarca com a
capdavantera en el mapa social, cultural i empresarial del país. Una comarca puntera en una Catalunya forta,
independent i sense presos ni preses
polítiques ni exiliats.

FOTO: Cesc Sales

Avui cal donar-li les gràcies a @valtonyc per posar en evidència a la (in)”justicia española”. Defensant-se ell, ens defensa a tots.
El Consejo General del Poder Judicial hauria
d’assumir els seus errors i dimitir en bloc.

Jaume Singla Sangra @jaumesingla
Avui, 19 anys després del seu lamentable assassinat, continuem tenint present la seva obra i el
record d’un lideratge que construia ponts front
els/les que aixecaven murs.

Xavier Figueres @xavifigueres
El meu pare ha rebut el Premi d’Honor Ciutat
d’Igualada. Si alguna cosa el defineix és la predisposició entusiasta i desinteressada a col·laborar amb tot allò relacionat amb Igualada i el seu
patrimoni històric i cultural.
Agraït pel premi i agraït per ser fill del meu pare.

Pep Elias @pep_elias
Mohamed, 23 anys, detingut als aldarulls de Lleida durant la sentència i tancat a un CIE esperant
la deportació. ”Prefereixo la presó que ser deportat”. CAP vídeo presentat per la Policia ha pogut
acreditar els fets de la detenció. És criminal.

Joan Mangues @jmangues
Estem en temps de descompte: els científics
apunten a poc més de 30 anys per un punt de no
retorn. Si no actuem prou ràpidament, el planeta més acollidor del sistema solar es convertirà
en una terra hostil. Canvi mentalitat, inversions,
lleis.. #NoplanetB

Natàlia Mas Guix @nataliamasguix
Ahir vaig tenir la gran sort de poder veure directament el mur de Csjordània.
Vam entrar a Betlem com fan els d’aquí, caminant pels túnels de l’enorme mur. A dins hi vam
trobar bona gent q viu una situació humiliant i
angoixant. Com acabarà el poble palestí? Tristesa!

Cristina Domènech @CristinaDomenec
La Mariona i l’Elena les nostres ”boges per la
ciència”. Finalment la seleccionada al ”Bojos
per la ciència” ha estat l’Elena. Molt bona feina
noies!!

INS Joan Mercader @INS_Joan_Merca
Els agents municipals estan duent a terme una
campanya de control de velocitat amb l’objectiu
de conscienciar als conductors de la importància d’una conducció responsable i de respectar
els límits de velocitat per la seguretat de tothom.

Ajuntament d’Òdena @OdenaCat
Una de les parts més emotives de l’acte dels Premis Ciutat d’Igualada, va ser el record dels protagonistes de la cultura que ens han deixat durant el darrer any. L’homenatge va ser per Magí
Puig i Gubern, Josep Ramon Gumà, exregidor
de cultura i l’artista visual Jordi Fulla

CULTURA IGUALADA @culturaigualada
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economia i empresa
ORIOL AMAT @oriolamat

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
El sector ‘smart city’ a CAT té un 62% més d’empreses:
-438 empreses
-45.000 llocs de treball

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon
Consellera d’ Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya.

Des del @govern de la Generalitat tenim molt clar que el comerç
té una gran rellevància social i econòmica:
Més de 101.000 establiments comercials
Ocupa a més de mig milió de persones
Genera gairebé el 16% del PIB

Josep Soriguera

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

Deutes de crèdits de dret públic

D

e crèdits de dret públic n’hi
ha de molts tipus, però en
aquest article em referiré
als que les persones físiques
adquirim pel sol fet de generar ingressos. Part d’ells es generen automàticament en forma de tributs, sigui per part
de l’administració d’Hisenda, Seguretat
Social, ajuntaments...
Aquests crèdits públics estan superprotegits, dit això, en cas de patir angoixes
econòmiques, hauríem de tenir especial
cura en liquidar-los abans que qualsevol dels altres, ja que l’Administració
té mecanismes privilegiats per a la seva
recuperació i són de molt difícil extinció, com tot seguit veurem.
L’Administració per cada tribut dona
un termini per a la seva liquidació, establert per la seva normativa. Si aquest
no es liquida dins el termini, l’endemà
l’Administració pots instar a què es liquidi el deute, iniciant un procediment
de constrenyiment regulat per la Llei
General Tributària a través del qual
l’Administració podrà cobrar el deute,
més despeses i interessos, sense necessitat d’anar a judici.
Aquest procediment de constrenyiment és exclusivament administratiu.
Això significa que és l’Administració,
en qualsevol dels seus estaments, ja
sigui l’Estat, autonomies, diputació...,
l’única que pot iniciar-lo i resoldre totes les seves incidències. I té la mateixa
força que una sentència judicial a l’hora
d’anar contra el patrimoni del deutor.
En cas de seguir sense liquidar el deute, i de no haver-se oposat mitjança
els recursos que la llei preveu, l’Administració, seguint uns criteris de proporcionalitat, pot procedir de l’embargament de béns suficients per cobrir
l’import del deute, més interessos,
recàrrecs i costes del procediment de
constrenyiment.

Espai patrocinat per

En general, l’ordre a seguir per l’embargament dels béns és el següent:
- Diners en efectiu o en comptes oberts
a entitats bancàries.
- Crèdits, efectes, valors i drets realitzables en l’acte o curt termini.
- Sous, salaris i pensions de la part embargable.
- Béns immobles.
- Interessos, rendes i fruits de tota espècie.
- Establiments mercantils o industrials.
- Metalls preciosos, pedres fines, joieria,
orfebreria i antiguitats.
- Béns mobles i semovents.
- Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a llarg termini.
L’Administració tractarà de convertir en
diners els béns embargats, procedint a
una taxació, que comunicarà al deutor,
i no podrà fer la venda fins que l’acte de
liquidació del deute tributari sigui ferm.
Una vegada es compleixin aquests requisits es podrà iniciar la transmissió
que es podrà realitzar mitjança subhasta, concurs o adjudicació directa.
Quant a l’exoneració del deute públic, és
possible mitjançant la Llei de la Segona
Oportunitat. A aquesta llei s’hi poden
acollir les persones naturals (físiques)
sobreendeutades, a la fi d’exonerar tots
els seus deutes. Però resulta que els deutes de crèdit públic també estan privilegiats, la llei els exclou. Els crèdits de dret
públic gaudeixen de privilegi general
pel 50% del import del crèdit (aquest és
exonerable) mentre que el 50% restant
serà considerat crèdit públic, excepte els
que es deriven de les retencions -IRPFamb un privilegi del 100%, aquests no
són exonerables.
Cal dir, però, que el que no ha fet el legislador per poder exonerar la totalitat
dels deutes, depenent dels casos ho ha
fet algun jutge, exonerant així el 100%
del deute públic.

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat
La història de la humanitat s’explica a través dels moviments
migratoris, i la de #Catalunya en especial. La diversitat és riquesa i potencial de futur!

Xavier Morales
Economista
@xm300

Microfeines, plataformes i Ies
padrines remalleres

E

ls anys 90 els pioners entusiastes del primer i verge
internet col·laboraven en
aixecar una web, administrar un fòrum o generant continguts per Wikipedia sense més ambició que la de participar d’aquell
procés de creació d’un territori nou
i de llibertat.
Durant una pila d’anys a la nostra
comarca un bon nombre de padrines
remallaven mitjons a casa i per uns
rals la peça. Pocs es paraven a pensar
llavors si calia reconèixer drets i garantir uns mínims ingressos per a la
vellesa d’aquelles treballadores.
Passats 20 anys després d’aquell primer voluntariat a internet, la seva
mercantilització ha recuperat la figura de la ramellera a domicili, ara
a les xarxes. L’anomenat Digital Labour ó Microfeina permet guanyar
uns cèntims d’euro als subscriptors
de plataformes o marketplaces com
Clikworker, Prolific i Amazon Mechanical Turk (AMT) pels seus clicks
i dedicació.
Segons l’informe de l’International

Labour Organization (ILO) de 2018
sobre la Microfeina, subtitulat Cap a
un treball just al món en línia, bona
part dels milions registrats a plataformes com AMT són persones joves
amb certa qualificació i estudis que
busquen completar els seus insuficients ingressos... a tarifes d’aproximadament 3 dòlars l’hora. Les feines
penjades en aquests marketplaces
són variades: completar estadístiques, etiquetar imatges de gatets o
semàfors, recol·lectar informació,
preparar extractes d’articles tècnics,
etc. Els microtreballadors reben la
contraprestació pel servei un cop es
aprovat per l’ofertant i són subjectes
a un ràting públic.
Per no repetir els errors comesos
amb les nostres padrines remalleres,
i seguint les recomanacions de l’ILO
cal dignificar la feina d’aquests microtreballadors, reconèixer la seva
condició de treballadors, aplicar els
estàndards nacionals de salari mínim, establir regles clares d’aprovació de feines, explicitar els motius
del ràting i protegir el dret a recurs
del treballador davant no aprovacions o ràtings desfavorables.

IGUALADA | 17

Divendres, 29 de novembre de 2019

Acaba amb 33
detinguts, un d’ells a
Igualada, l’operació
antidroga de la
Guàrdia Civil
L’operació de la Guàrdia Civil
per desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de drogues a diversos punts de l’Estat
es va tancar amb 33 detinguts.
Els agents van registrar i escorcollar durant tot un dia 34
habitatges de les províncies de
Lleida, Barcelona, Osca i Mallorca.
A l’Anoia es van registrar edificis de Santa Margarida de
Montbui i Igualada. En ells, es
va comissar cocaïna, haixix,
èxtasis i marihuana així com
diners en efectiu, un vehicle
amb doble fons, bàscules de
precisió, armes de foc “aparentment simulades” i una
pistola tasser.

TIC Anoia celebra
la “Lul·liana”
El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya va celebrar dimecres
la Lul·liana, un acte commemoratiu del seu patró, Ramon
Llull. Es va fer a Barcelona, i
per primer cop també a Igualada via retransmissió i participació en directe a l’IGNova
Tecnospai, seu de TICAnoia.
Alhora, es va fer coincidir amb
la 1a Edició de TalentTIC: Volem créixer en talent! Es tracta d’una proposta adreçada a
professionals del món TIC de
diferents edats i perfils, així
com a estudiants, que té per
objectiu donar a conèixer opcions de desenvolupament de
rols professionals TIC, el seu
entorn, i descobrir què es pot
fer o impulsar des del col·legi,
les associacions, i tot l’ecosistema empresarial
i formatiu. 1
ANUNCI 250 x 84 19.pdf

L’Escola Mowgli i l’Hospital de Dia Sant Jordi
reben el premi Bayard de foment de la lectura
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Escola Mowgli i l’Hospital de dia Sant Jordi
d’Igualada van iniciar el
mes d’octubre de 2017 el projecte “Lectura amb Companyia” en el qual els nens i nenes de l’escola llegeixen un dia
per setmana amb les persones
grans ateses a l’hospital de dia.
Aquesta iniciativa acaba de rebre el primer Premi Bayard
de Foment de la Lectura que
s’atorga a les iniciatives encaminades a aficionar a la lectura
els nens i joves des de l’àmbit
escolar. En la convocatòria del
premi s’hi han presentat escoles de tot l’Estat Espanyol. El
jurat del premi està compost
per l’escriptor Jordi Sierra i Fabra, la professora i crítica literària Ana Garralón, Premi Nacional de Foment de la Lectura,
i l’equip editorial de Bayard.
El dimecres dia 20 de novembre en David Secall, Responsable de projectes educatius
en llengua catalana de l’Editorial Bayard ha visitat l’Escola
Mowgli i l’Hospital de dia Sant
Jordi per fer l’entrega del premi, i ha pogut veure la sessió
de lectura que els nens i grans
fan cada dimecres. Ha estat
rebut per Imma Solano, directora de l’Escola Mowgli, Albert
Dalmau, tutor de segon de
primària de l’Escola Mowgli,
Jordi Ferrer, Gerent del Consorci Sociosanitari d’Igualada i
Menchu Velez, Responsable de
l’Hospital de dia Sant Jordi.
L’Escola Mowgli té previst destinar els 1000 euros del premi
a comprar llibres, jocs d’aula
i a renovar i ampliar les biblioteques d’aula dels cursos de
cicle inicial. Des de l’escola i
l’hospital
de dia es vol fer un
20/10/19
18:44

agraïment a l’Editorial Bayard
per l’atorgament del premi, a la
Biblioteca Central d’Igualada,
que facilita els llibres que els
nens i grans llegeixen cada dimecres, i a la Dolors Caballero,
voluntària que col·labora en el
projecte.
El projecte va ser ideat l’any
2017 per la Menchu Velez,
treballadora social de l’Hospital de Dia Sant Jordi i la Laia
Sellares, psicòloga de l’Escola
Mowgli i pivota sobre dos eixos
centrals: fomentar les activitats
intergeneracionals valuoses,
on l’aportació es dona per les
dues parts, i per altra banda fomentar la participació social i
la coordinació de recursos.
El projecte permet compartir
una estona de lectura, mitja
hora cada dimecres, entre un
alumne de l’escola i un usuari
de l’hospital de dia. Els nens

trien quin llibre volen llegir
cada dia, de forma que van
agafant afició per la lectura.
A més de l’objectiu pedagògic
també es treballen altres aspectes com les relacions intergeneracionals, vinculant sempre
un nen/a amb una persona de
l’hospital de dia, creant així
una relació més duradora en
el temps. Dins l’objectiu global d’estimular la lectura, es
treballen diferents objectius
comuns com fomentar les relacions socials, trencar estereotips sobre la gent gran, i altres
específics per a cada col·lectiu.
Per als usuaris de l’hospital de
dia s’afavoreix l’autoestima realitzant una activitat significativa i de vàlua per la societat,
s’augmenten les relacions intergeneracionals i socials, i es
mantenen les capacitats cognitives preservades. Per als nens

es permet practicar i estimular
la lectura, augmentar i educar
en les relacions intergeneracionals i socials, i treballar els valors del respecte, la tolerància,
la diversitat i l’escolta.
Hi participa la classe dels Toomais, de 2n de primària de
l’Escola Mowgli. Els alumnes
assisteixen a l’activitat en dos
grups de 13, en setmanes alternes, primer un grup i després
l’altre. D’aquesta manera, cada
usuari de l’hospital de dia té dos
alumnes com a companys de
lectura. L’activitat consisteix en
què l’usuari i l’alumne puguin
compartir una estona de lectura, tant si només llegeix un dels
dos i l’altre escolta, com si comparteixen la lectura. Es compta
amb l’ajuda d’una mestra jubilada voluntària, el suport d’una
terapeuta de l’Hospital de Dia
Sant Jordi i el tutor de la classe.
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Avui torna a presentar- La Mobile Week Catalunya tornarà a
se el Calendari del Bon tenir Igualada com a seu
Consumidor
REDACCIÓ / LA VEU

U

REDACCIÓ / LA VEU

S

er conscients de les im·
plicacions d’allò que
consumim, per fer del
consum una eina de canvi que
contribueixi a afrontar rep·
tes ambientals, socials o eco·
nòmics. Des del positivisme,
el rigor de la informació, i la
bellesa plàstica. Aquesta és la
missió del Calendari del Bon
Consumidor 2020.
Es tracta d’una publicació
auto editada i coordinada pel
Col·lectiu Eixarcolant, amb
il·lustracions de l’artista Estela
de Arenzana, textos de Marc
Talavera Roma (doctor en bi·
ologia especialista en etnobo·
tànica, agroecologia i comuni·
cació científica), i maquetació
del dissenyador Roger Costa.
Cadascun dels mesos conté
una il·lustració i un text sobre
aspectes relatius a la sostenibi·
litat i el consum. En la present
edició les il·lustracions estan
protagonitzades per animals
en perill d’extinció a causa de
l’activitat humana, mentre que
en el text es tracten temàtiques
com la dualitat entre ecològic
i sostenible, els refugiats am·
bientals, o la importància del
consum de proximitat.
Alhora, inclou més de 240 il·
lustracions de varietats agríco·
les tradicionals i espècies sil·
vestres comestibles repartides

al llarg dels mesos, juntament
amb una graella retallable on
es mostren els productes de
temporada que es poden con·
sumir cada moment de l’any.
Des de l’entitat Col·lectiu Ei·
xarcolant, coordinadora del
projecte, preveuen fer arribar
el calendari a més de 5.000
llars, i posen en relleu que
els beneficis obtinguts amb la
seva comercialització aniran
íntegrament destinats a pro·
jectes que tinguin per objectiu
fomentar el desenvolupament
d’un sistema de producció,
distribució i consum d’ali·
ments més sostenible, lògic, i
just. Es pot adquirir als més
de 80 punts de distribució
establerts arreu del territori
català, i també en línia al web
eixarcolant.cat, on es mostra
tota la informació detallada
del projecte.
La presentació oficial del Ca·
lendari del Bon Consumidor
2020 tindrà lloc el proper di·
vendres 29 de novembre a les
20 h al Casal Popular d’Igua·
lada – el Foment (Rambla
Sant Isidre – 14, Igualada).
S’abordaran les temàtiques
tractades al llarg dels dotze
mesos del calendari i la seva
interrelació amb el model de
consum actual. En finalit·
zar l’acte hi haurà un tast de
plantes oblidades per tots els
assistents.

n total de 15 ciutats,
comarques i àmbits
territorials tindran
presència a la Mobile Week
Catalunya 2020. Es tracta de
la segona edició d’aquesta
iniciativa, que té per objectiu
estendre al conjunt de la ciu·
tadania el debat sobre la revo·
lució digital i que se celebrarà
del 20 al 29 de febrer al voltant
del Mobile World Congress.
Aquesta xifra triplica les seus
de l’edició del 2019, quan van
ser cinc els emplaçaments. En
concret, seran seus els munici·
pis de la demarcació de Barce·
lona de Begues, Mataró, Saba·
dell, Sant Feliu de Llobregat,
Sant Pere de Ribes i Vilanova
i la Geltrú; els de la Catalunya
Central Igualada i Vic; els tres
de les comarques gironines
Girona, Olot i Riudellots de la
Selva, Reus (Tarragona) i Mo·
llerussa (Ponent).
A banda d’aquests municipis,
també seran emplaçaments la
comarca de la Ribera d’Ebre
i la zona de l’Alt Pirineu, que

Cartell de la Mobile Week de l’any passat, en la primera edició.

congregarà activitats a l’Alta
Ribagorça, el Pallars Jussà i el
Pallars Sobirà.
Després de la convocatòria de
Mobile World Capital Barce·
lona i la Generalitat, aquestes
ciutats i territoris van presen·
tar un preprojecte amb acti·
vitats de durades d’un a tres
dies i membre destacats dels
dos organismes els han ana·

litzat.
En línies generals, la Mobile
Week planteja espais de refle·
xió, debats integradors i acti·
vitats participatives obertes
a tothom amb la voluntat de
connectar les eines tecnolò·
giques amb les inquietuds i
necessitats socials, culturals,
ètiques i humanes dels ciuta·
dans.

Nova temporada de teràpies amb
gossos al Consorci Sociosanitari
REDACCIÓ / LA VEU

A

questa tardor els cen·
tres del Consorci
Sociosanitari d’Igua·
lada (CSSI) han reiniciat la
teràpia assistida amb gossos
amb l’ajuda de Boskan Terà·
pies Integratives, una associ·
ació sense ànim de lucre amb
objectius socials que realitza
intervencions assistides amb
gossos i altres tipus de terà·
pies. Hi participen els gossos
Linda i Taxa, conduïts per
Elisa Bonich, presidenta de
l’associació, i altres tècnics de
Boskan. Les sessions es rea·
litzen setmanalment a la Re·
sidència i Centre de dia Pare
Vilaseca, a l’Hospital de dia
Sant Jordi, al Centre de dia
Montserrat i al Centre de dia
Mar i Cel, i tenen un alt grau
de satisfacció entre les perso·
nes que hi participen.
El CSSI va iniciar aquesta ac·
tivitat l’any 2017 i des de lla·
vors ha treballat amb l’associa·
ció Dogs in Blue i amb l’entitat
Avancem Junts que durant
aquest període han realitzat
teràpies amb gossos als cen·

tres del CSSI.
Les teràpies amb gossos han
aconseguit millorar la salut i el
benestar de les persones grans
ateses al CSSI mitjançant la
creació de vincles gos-per·
sona, augmentant la qualitat
de vida d’aquestes persones i
millorant les seves capacitats
amb interaccions que ajuden
a tenir una vida més inde·
pendent, més fàcil i més en·
riquidora. Gràcies a aquestes
teràpies es millora l’estat físic,
emocional i mental dels usua·
ris, millora la seva autoestima
i la percepció d’ells mateixos,

millora la confiança i la se·
guretat, augmenta l’expressió
dels sentiments i les relacions
socials, es crea una atmosfera
plàcida i normalitzada cap als
professionals del centre per
poder treballar el seu trac·
tament, fomenta un ambient
favorable a l’aprenentatge,
s’enforteixen i mantenen les
habilitats motrius i intel·lec·
tuals (atenció, memòria, fun·
cions executives i càlcul), es
crea un entorn ric en estímuls
que facilita el raonament i
l’activitat motora i es milloren
les relacions interpersonals.
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Trobada interreligiosa
de Càritas, per
la Misericòrdia

Divendres es va inaugurar oficialment el nou
pavelló poliesportiu de les Comes
REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres 15 de no·
vembre es va celebrar a l’au·
ditori del museu una trobada
de pregària interreligiosa per
la Misericòrdia convocada per
Càritas Anoia Segarra.
Hi van participar la comuni·
tat cristiana i la musulmana,
es van llegir dos textos sobre
la Misericòrdia, un a partir de
la visió cristiana i l’altre la mu·
sulmana, es va constatar que
hi ha molt en comú. Durant la
trobada es va cantar cançons
pròpies de la litúrgia cristiana i
es van recitar textos de l’Alcorà
per part de l’Imam.
Per acabar es va fer un arbre
dels desitjos on cada u va po·
der expressar el seu desig d’un
món on hi sigui cada dia més
present la Misericòrdia. Totes
les persones que van participar
en la trobada van valorar molt
bé la iniciativa i ens van enco·
ratjar a continuar aquest camí.

Mercabarna premia el
programa de
microdonacions
de Caprabo
Caprabo ha rebut el Premi
Mercabarna Paco Muñoz a la
Millor Iniciativa d’Empresa
Detallista pel seu pioner pro·
grama de Microdonacions.
Els guardons Paco Muñoz, que
porten el nom del difunt acti·
vista en contra del desaprofi·
tament alimentari, han estat
impulsats per Mercabarna amb
l’objectiu de promoure i reco·
nèixer iniciatives contra el des·
aprofitament alimentari en els
subsectors de producció i dis·
tribució alimentària.
En virtut d’aquesta iniciativa
de Caprabo, 250 entitats so·
cials registrades en el Banc
d’Aliments recullen els produc·
tes no comercialitzables (per
trencament o per proximitat
de data de caducitat, principal·
ment), en molts casos producte
fresc, però aptes per al consum,
directament als establiments
de Caprabo. El 2018, Caprabo
recuperava 1.532.191 kgs. d’ali·
ments que ajuden cada any 904
llars necessitades. Els premis
estan dotats amb 5.000 €, que
Caprabo destinarà íntegrament
a continuar lluitant contra el
desaprofitament d’aliments.

D

ivendres ha tingut
lloc la inauguració
oficial del nou pave·
lló poliesportiu de les Comes,
en una cerimònia que ha estat
presidida pel secretari general
de l’Esport, Gerard Figuera,
i l’alcalde, Marc Castells, i en
què el protagonisme ha anat a
càrrec dels jugadors del Club
Handbol Igualada, Iguala·
da Vòlei Club i Club Bàsquet
Igualada, que són els princi·
pals usuaris d’aquesta nova
instal·lació, que és la més im·
portant de les que s’han creat
a la ciutat aquests últims anys
en l’àmbit esportiu.
Després de la protocol·lària
descoberta de la placa com·
memorativa, una actuació de
hip hop a càrrec de l’escola de
dansa Atrezzo ha donat pas
a l’inici de l’acte, que ha estat
conduït pel presentador Txabi
Franquesa.
A l’hora dels parlaments,
Marc Castells ha posat en va·
lor que la construcció d’aquest
pavelló simbolitza l’aposta
decidida que la ciutat ha fet
aquests últims anys per poten·
ciar la pràctica de l’esport, un
dels elements que aporta més
qualitat de vida als ciutadans.
L’alcalde també ha fet un ba·
lanç molt positiu d’un any en
què Igualada ha estat Ciutat
Europea de l’Esport.

Per la seva banda, Gerard Fi·
gueras ha posat de manifest
que aquesta i la resta d’instal·
lacions esportives de què s’ha
anat dotant situen Igualada
en el mapa esportiu català i
la consoliden com a referèn·
cia entre la resta de ciutats del
país. També han intervingut
el president del Club Hand·
bol Igualada, Pep Segura, el
president del Vòlei Club Igua·
lada, Daniel González, i el re·
presentant de la directiva del
Club Bàsquet Igualada, Víc·
tor Olivan. Els tres han coin·
cidit a destacar els beneficis

que comporta poder disposar
d’aquest nou pavelló.
Les seves paraules han donat
pas a unes breus intervenci·
ons de dos esportistes desta·
cats que han estat convidats
especialment a la inauguració:
la jugadora de voleibol Paula

García i el jugador d’handbol
Aitor Ariño.
La inauguració s’ha clos amb
una espectacular exhibició de
basket freestyler a càrrec dels
Crazy Dunkers i amb una plu·
ja de pilotes sobre la nova pis·
ta de les Comes.

El Nadal és una època de família i amics,
dedica’ls-hi tot el teu temps.
De la cuina ens n’ocupem nosaltres.
PRINCIPALS

ENTRANTS
• CARPACCIO DE VEDELLA 7,50€ / ració
• CARPACCIO DE CÈRVOL 10€ / ració
• CARPACCIO DE GAMBA 8,50€ / ració
• STEAK TÁRTAR 9,50€ / ració
• BOMBONS DE FOIE AMB
XOCOLATA 3€ / unitat
• CANAPÉS VARIATS 80€ / Kilo
• CANELÓ DE PEUS DE PORC 4,95€ / unitat
• CROQUETES DE CUA DE
VACA VELLA 3€ / unitat

PEIXOS

• CALAMAR FARCIT DE CARN 12,50€ / ració
• GARRÍ DE LLET D.O NAVARRA ROSTIT I
• SUQUET DE RAP, GAMBES I CALAMAR
CONFITAT AMB FRUITES.
18,50€ / ració
SENCER 120€ - 1/2 65€ - TARRINA 18€
• SOPA DE PEIX 9,50€ / ració
• CUIXA DE CABRIT ROSTIDA
• BACALLÀ A LA LLAUNA
AL FORN A LA CATALANA 16,95€ / ració
AMB LLAGOSTINS 14,50€ /r ació
• 1/2 ESPATLLA DE XAI AMB PATATA
TRUFADA, PRUNES I CEBES GLACEJADES
16,95€ / ració
CANELONS
• TOURNEDÓ DE XAI FARCIT DE BOTIFARRA DE
•
TRADICIONALS
DE ROSTIT 1,15€ / u.
CALAF, PINYONS I CANSALADA PEBRADA
• SENSE GLUTEN 1,60€ / u.
AMB CARBASSA ESCALIVADA 11,95€ / ració
• BRANDADA DE BACALLÀ 1,40€ / u.
• MELÓS DE VEDELLA AMB SALSA DE CEPS I
• ESPINACS, PANSES I PINYONS 1,30€ / u.
PATATES AMB HERBES DEL BOSC 11€ / ració
• CEPS AMB FOIE D’ÀNEC 1,50€ / u.
• OSSOBUCO DE VEDELLA A L’OPORTO AMB
• RAP I GAMBES 2,50€ / u.
VERDURETES DE TEMPORADA 12€ / ració
• FRICANDÓ DE VEDELLA AMB BOLETS 9,50€ /ració • SUPLEMENT BEIXAMEL I
FORMATGE 0,35€ / u.
• ROAST- BEEF DE VEDELLA AMB SALSA
TÀRTARA I VINAGRETA DE MEL I MOSTASSA
12,50€ / ració
• PEUS DE PORC OFEGATS AMB PERES
AL MOSCATELL 9,95€ / ració
COMANDES
• CUIXA D´ÀNEC A LA TARONJA
DATA LÍMIT RESERVES NADAL: 18/12
AMB PARMANTIER 12€ / ració
DATA LÍMIT RESESERVES CAP D´ANY: 24/12
• POLLASTRE SENCER ROSTIT
Plaça Sant Joan 8-9 / Pare Tous Soler 6
AMB FRUITA DOLÇA 12€ / ració
Tel. 93 803 13 85
• ESCUDELLA DE NADAL 3,50€ / ració
• CARN D´OLLA 9€ / ració
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Igualada recull el
distintiu Soc Smart

REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada és un dels onze
ajuntaments de Catalunya que han rebut avui,
en el marc de l’Smart City
Expo World Congress, el distintiu Soc Smart, que els acredita com a municipis que fan
una aposta estratègica per la
innovació tecnològica com a
eina per millorar la qualitat
de vida dels seus ciutadans.
El regidor de Sostenibilitat i
Mobilitat, Miquel Vives, ha
assistit a l’acte, en què el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública, Jordi
Puigneró, ha lliurat els distintius a la capital de l’Anoia
i als ajuntaments d’Esplugues
de Llobregat, Lloret de Mar,
Manresa, Mollerussa, Sabadell, Salou, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Terrassa i
Viladecans.
Puigneró ha posat aquests
municipis, els primers que
reben el distintiu, com a

exemple del que han de ser
els pobles i ciutats de la nació
digital referent que impulsa
el Govern de Catalunya: “ens
calen municipis com vosaltres, ciutats connectades i
amb futur on es vulgui viure
i s’hi pugui emprendre; més
sostenibles, més ben gestionades, amb més oportunitats
laborals, més participatives
i més democràtiques”, els ha
dit. En aquest sentit, Puigneró ha afegit: “en aquest objectiu que com a Govern i com
a país ens hem marcat, els
municipis hi jugueu un paper
capital”.
Amb el segell Soc Smart el
Govern vol reconèixer aquells
municipis intel·ligents que
han fet una aposta per la tecnologia per millorar les seves
ciutats.
Premia l’esforç i el compromís dels ajuntaments que
apliquen solucions tecnològiques innovadores per esdevenir municipis intel·ligents.

Nou curs de monitors
d’educació en el lleure
REDACCIÓ / LA VEU

A

tlas fundació sociocultural
ofereix
aquest hivern un nou
curs de monitores d’activitats
d’educació en el lleure infantil
i juvenil.
Aquest curs impartit en conveni amb el CAE (escola
d’educadors/es en el lleure
infantil i juvenil), està reconegut per la Direcció General de
Joventut de la Generalitat de
Catalunya i un cop superat tot
el procés formatiu dona dret a
obtenir el Títol de monitor/a
d’activitats d’educació en el
lleure infantil i juvenil.
El curs consta de 150 hores
lectives que cal complementar

amb 160 hores de pràctiques i
la realització d’una memòria
de les pràctiques. L’única condició d’accés és tenir 18 anys.
Aquest curs s’impartirà a Igualada, a la seu d’Atlas, els dissabtes del 14 de desembre fins
al 8 de febrer i alguns dies de
Nadal. L’horari és de 9 a 14 h i
de 16 a 20 h. El preu del curs
és de 240 € i, per inscriure’s cal
anar a l’oficina d’Atlas al carrer
de la Virtut, núm. 22, 1r pis
d’Igualada. Les inscripcions
són del 4 al 29 de novembre.
Per més informació podeu
consultar la web de l’entitat
on trobareu la fitxa d’inscripció (www.atlasfundacio.org) o
trucar al telèfon 93 805 57 92.

Més de 130 “inquietes” trenquen els
“sostres de vidre i ciment” en el IV
Meeting UEA Inquieta
REDACCIÓ / LA VEU

M

és de 130 “inquietes” van assistir
dijous dia 21 de
novembre al IV Meeting UEA
Inquieta, l’acte acadèmic i social de referència de les dones
empresàries, directives i/o
professionals de la Catalunya
Central. L’acte -que es va fer
a la Finca Can Macià- també
va comptar amb l’assistència
d’agents socioeconòmics i polítics d’arreu del país, com la
consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba
Vergés.
Aquesta quarta edició del IV
Meeting ha comptat com a
ponent protagonista a Nuria
Chinchilla, una referent en el
món de la conciliació laboral,
qui ha encoratjat a tots i totes
a “trencar sostres de ciment i
de vidre” per una societat més
justa per a tothom. En aquest
sentit, l’objectiu d’aquesta
quarta edició ha sigut posar
sobre la taula i promoure la
reflexió sobre els sostres de vidre que la societat imposa a les
dones i els de ciment, que són
aquells autoimposats per cada
persona.
Chinchilla és a més, una prestigiosa professora de IESE; experta en conciliació, gestió del
temps, lideratge i talent femení, conflictes interpersonals
i direcció en organitzacions
familiarment
responsables,
Doctora “cum laude” en Economia i Direcció d’Empreses
per la Universitat de Navarra. A més, de ser anomenada
“Millor Dona Directiva de
l’Any” per la Federació Espa-

nyola de Dones.
Chinchilla ha descrit tots els
escenaris en què es troba la
dona, diversos tipus de barreres que dificulten i entorpeixen la seva trajectòria i carrera
professional, degut a aquests
tipus de sostre. En aquest
sentit, l’experta en conciliació
ha distingit que en el cas dels
sostres de vidre, “en general, a
les dones, els hi donen menys
oportunitats que als homes.
Les dones ens trobem amb
diverses barreres socials com
l’escassa ajuda a la maternitat,
les poques ajudes a les famílies, el desajustament d’horaris
laborals amb el calendari escolar” i que “ens discriminen
per ser mares”.
Pel que fa als sostres de ciment, les dones “ens trobem
amb diverses barreres personals com “infravalorar-nos,
falta de confiança en una mateixa, por al fracàs i la manca
de formació en àrees tradicionalment masculines com la
informàtica, l’enginyeria, les
matemàtiques”. Chinchilla ha
finalitzat el seu discurs reblant
que “les empreses han de ser
més inclusives i més femenines”.
Stephanie Marko, membre de
la comissió de treball UEA Inquieta, ha fet un repàs de totes
les edicions, afirmant que “és
un honor tant per a mi, com
per a tota la comissió celebrar la 4a edició consecutiva
d’aquest acte anual perquè és
una mostra de la seva consolidació, bona acceptació i acollida”. Marko ha encoratjat a
tots els i les assistents a “trencar sostres de ciment i de vi-

dre”, per una societat més justa
per a tothom.
Per la seva banda, Joan Domènech, president de la Unió
Empresarial de l’Anoia, ha
destacat el fort poder de convocatòria que ha tingut aquest
acte. Domènech ha afirmat
que la tasca de la UEA Inquieta “no és fàcil perquè la
societat és i ha estat tradicionalment patriarcal, i encara
més en el món de l’empresa i
l’economia. Sabem que canviar aquest paradigma és feina
de tota la societat”.
El president, a més, ha destacat que no només la nova
Junta de l’entitat -que es va
constituir ahir dijous dia 28
de novembre- compta amb el
talent de les dones, sinó que
també hi és present en moltes
de les taules de treball de la
patronal anoienca.
La consellera ha estat l’encarregada de realitzar la cloenda
de l’acte i ha afirmat que “ens
han imposat una visió d’èxit
masculina”. A més, Vergés ha
fet un repàs de xifres, destacant-ne algunes com que “el
85% de les reduccions de jornada són de les dones, degut
que pel nostre entorn –familiar, social, laboral, entre altres-, les dones tenim un pes
molt més gran que els homes.
Portem incorporada la societat patriarcal a dins. Per això
és important que ens posem
les dones referents a la boca,
parlem-ne”, ha reblat.
El IV Meeting UEA Inquieta ha estat possible gràcies al
patrocini de la Mútua General
de Catalunya i Servisimó, i la
col·laboració de Via Empresa.
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Els alumnes de 4t d’ESO tornen a
rebre originals consells al Prepara’t

Nous compromisos en el
Pla Local de Cooperació
al Desenvolupament
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament d’Igualada ha presentat públicament el Pla Local de
Cooperació al Desenvolupament de la ciutat d’Igualada
2019 – 2024, redactat a finals de
l’any passat i principis d’aquest
i aprovat pel Ple Municipal el
passat 26 de març.
Els valors, presents en totes les
intervencions que es descriuen
en el pla, parteixen de l’Agenda
2030, en què es plantegen els
objectius de desenvolupament
sostenible que han definit les
Nacions Unides en Assemblea
General.
Aquest document, continuació
del Pla 2014 – 2019, ordena i
planifica la política municipal
en matèria de cooperació internacional i solidaritat i defineix cinc línies estratègiques,
amb objectius a assolir i un
seguit d’accions a desenvolupar en cadascuna d’elles per als
propers quatre anys.
La primera línia estratègica
pretén promoure una societat
justa, pacífica i inclusiva, garantir modalitats de consum i
producció sostenibles i reduir
les desigualtats globals i territorials.
La segona línia fa èmfasi en
la cooperació al desenvolupament i l’acció humanitària,
amb l’objectiu de disminuir les
desigualtats entre persones i
societats.
Comunicar i difondre a la ciutadania les accions que es desenvolupen en el marc del Pla
i les accions que duen a terme
les diferents entitats que integren la Comissió Igualada Solidària és la prioritat de la tercera línia estratègica.
La quarta línia remarca la necessitat de treballar de forma
transversal i coordinada entre
els diferents actors, públics i
privats, que intervenen en la
cooperació al desenvolupament.
La cinquena línia estratègica
fa referència a noves formes de

treball intern en el si de la Comissió Igualada Solidària.
D’aquestes línies se’n desprenen un seguit de compromisos a quatre anys vista, tant
per l’Ajuntament com per les
entitats que formen part de la
Comissió Igualada Solidària.
Aquests compromisos es materialitzaran en els Plans de
Treball que s’aniran aprovant i
avaluant anualment.
A més a més, hi ha un altre
compromís econòmic addicional que correspon a l’Ajuntament, d’anar incrementant
progressivament la despesa
de cooperació fins a arribar
l’any 2021 al 0,70 %. Evolució
d’aquest compromís:
2014 : 0,29%
2015 : 0,32%
2016 : 0,35%
2017 : 0,38%
2018 : 0,41%
2019 : 0,45%
2020 : 0,57%
2021 : 0,70%
El Pla s’adreça de forma prioritària a les persones i entitats
que duen a terme regularment
accions de cooperació i solidaritat, però és un document
d’interès per a tota la ciutadania, tant a nivell individual,
com d’escoles, entitats, administracions o mitjans de comunicació. El Pla està a l’abast de
tothom al web de l’Ajuntament
d’Igualada o es pot sol·licitar
en paper al Servei de Cooperació.
La redacció i elaboració del Pla
ha estat possible gràcies al treball conjunt de les entitats que
conformen la Comissió Igualada Solidària, altres entitats i
ONG’s i els grups municipals
i serveis tècnics de l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Igualada compta amb una llarga tradició ciutadana que es
mobilitza i participa per millorar la convivència dins la ciutat i fer una societat més justa
i igualitària, compromesa amb
els drets humans, la pau, la cooperació i la solidaritat.

REDACCIÓ / LA VEU

E

l Teatre Ateneu d’Igualada ha sigut l’escenari
d’una nova edició del
Prepara’t Jove. Un projecte
dirigit als i les alumnes de 4t
d’ESO de les escoles d’Igualada, i organitzat conjuntament
per la Unió Empresarial de
l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada.
El dijous, dia 21 de novembre,
s’ha celebrat la seva quarta
edició i ha comptat amb l’assistència de més de 300 joves.
L’objectiu d’aquest acte és el
d’acostar als joves la realitat
empresarial del territori, promoure la reflexió dels joves
sobre el seu futur professional,
ajudant-los que analitzin les
seves preferències, interessos,
vocacions, motivacions i la
seva projecció en el mercat laboral, en el món de l’empresa i
l’emprenedoria.
L’acte ha estat conduït per Màrius Mollà, enginyer industrial, emprenedor i escriptor,
qui ha explicat als més joves
la seva experiència professional i què ha suposat per a ell,
emprendre, així com la importància de ser constant “Les
coses s’han d’aprendre a través
d’una millora, d’un aprenentatge i d’un procés”. Per la seva
banda, Inés Lumbreras, enginyera, empresària i membre
de la comissió de treball UEA
Inquieta ha empoderat als joves perquè decideixin el seu
futur professional, afirmant
que “els estudis tècnics i tecnològics són el futur” i que
“no entenen de gènere”.
Seguidament, s’ha realitzat un
tàndem entre Màrius Mollà i
David Bosch, expilot professional d’automobilisme. Va
ser campió d’Espanya i Sots
campió d’Europa de Fórmu-

L’objectiu del
Prepara’t Jove és el
d’acostar als joves la
realitat empresarial
del territori, així
com promoure la
reflexió sobre el seu
futur professional
la Renault. Actualment és el
director de Fastparcmotor.
Bosch ha fet un repàs de la
seva trajectòria professional, i
també ha explicat que de ben
petit ja tenia vinculació amb el
món del motor, trajectòria que
l’ha dut per moments crítics i
plens de sacrifici: “tenia por
a equivocar-me, però tots ho
fem. Cada cop que t’equivoques és una gran oportunitat
per millorar. S’ha de fer autoanàlisi. L’únic a qui pots defraudar és a tu mateix” i que la
clau de l’èxit es transforma en
“triomfar, que és gaudir d’allò
que fas. Qui té do, actitud positiva i és constant, no el para
ningú”.
El toc d’humor l’ha posat Fran
Rojas, educador social i formador, qui ha impartit la xerrada titulada “tu tens Talent”.
Rojas ha explicat als més joves
què és el talent, les competèn-

cies i les habilitats; així com
també, ha fet un repàs dels
canvis del mercat laboral: “Ara
hi ha professions que abans
no existien, com els desenvolupadors d’apps, managers de
sostenibilitat, gamers, community managers... El mercat laboral canvia molt ràpid.
L’any 2030 hi haurà professions que avui dia no som ni
capaços d’imaginar, però que
són molt importants”. Rojas
també ha afegit que “El mercat de treball és tan competitiu que necessita professionals
que s’impliquin. Els títols són
fonamentals, les competències
s’entrenen. Primerament, potser sortirà malament, però la
propera sortirà millor, segur”.
En aquest sentit, Rojas ha fet
un repàs de les competències
transversals més importants
que valoren les empreses a
l’hora de les seleccions de
personal, competències com
la comunicació, les relacions
interpersonals, el treball en
equip, i la gestió de l’estrès.
L’acte ha finalitzat amb el regidor de Promoció Econòmic
de l’Ajuntament d’Igualada,
Jordi Marcé, qui ha encoratjat
als joves afirmant que “vosaltres teniu ara al davant un
repte, que us ha d’apassionar
perquè us esforceu cada dia a
ser millors”.
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Assessorament digital a 15 comerços
amb el programa Botigues amb Futur
REDACCIÓ / LA VEU

E
Acord de TIC Anoia
amb disseny=igualada
REDACCIÓ / LA VEU

T

ICAnoia i disseny=igualada han signat un
conveni de col·laboració amb l’objectiu de sumar
esforços i complementar el
desenvolupament de les activitats per potenciar els objectius d’ambdues parts, amb la
finalitat d’aconseguir major
valor per als associats de TICAnoia i de disseny=igualada.
En aquest sentit TICAnoia i
disseny=igualada compartiran informació i participaran
i col·laboraran en els actes que
considerin que per la seva
naturalesa tinguin una relació específica amb les TIC,

disseny o tecnologies afins,
fent-ne una difusió destacada
i rellevant.
Els signants Jordi Solà, President de TICAnoia i Xavier
Vives, President de disseny=igualada, han manifestat que
aquest conveni vol ser l’avantsala de nous acords específics
per a l’organització i promoció d’accions conjuntes per
fomentar activitats i serveis
d’interès per als diferents
col·lectius que representen,
atenen especialment a l’intercanvi d’informació i coneixements professionals per
fomentar nous avenços en els
respectius sectors del disseny i
la tecnologia.

El projecte Futbol i Valors,
premiat per la UE

l Consell Comarcal
de l’Anoia aborda la
segona fase del Pla
d’Impuls de la Transformació
Digital del Petit Comerç de
l’Anoia, sota el títol Botigues
amb Futur. Els objectius principals impliquen analitzar la
relació dels petits comerços
amb la digitalització i el comerç electrònic, trencar barreres de resistència al canvi i
donar-los suport per superar
la barrera de coneixement i
competències digitals.
La segona part d’aquest programa, que ara arrencarà,
oferirà assessorament individualitzat a 15 comerciants que
han assistit, durant les darreres setmanes a les sessions
obertes de formació. Comptaran amb dues hores d’avaluació del comerç i de detecció
de l’estratègia més adient, i
dues hores més de planificació
i de suport tècnic. L’objectiu
és guiar-los en l’obtenció d’un
Pla Estratègic de Desenvolupament Digital del seu negoci,
amb un calendari i accions a
desenvolupar específics per a
cadascun.
El vicepresident primer de
Promoció Econòmica i Infraestructures, Jordi Cuadras,
valora molt positivament la
rebuda que el programa Botigues amb Futur ha tingut
entre el comerç de la comarca: “Després de la presentació
que vam fer al mes d’octubre,

Fins a 35 comerços
han participat en les
sessions informatives,
que s’han desenvolupat
a Piera, Capellades,
Montbui i Calaf
s’hi ha inscrit 35 botigues que
han seguit les formacions que
hem fet a diferents punts de la
comarca i que ha servit per
seleccionar els 15 que rebran
l’assessorament digital. Estem
molt contents de la rebuda tenint en compte que és el primer any que el fem i això ens
anima a estudiar fer-ne una segona edició”. Cuadras recorda
que “els municipis amb un teixit comercial potent i atractiu
són municipis vius i, per això,
des del Consell Comarcal fem
aquesta aposta decidida per
dotar de més competitivitat el
petit comerç”.

Aquests quinze comerços, de
sectors tan diversos com la
restauració, l’alimentació, la
jardineria, la moda, l’òptica,
la construcció o els serveis
pedagògics, desenvolupen la
seva activitat a Igualada, Piera,
Masquefa, Capellades, Calaf,
Santa Margarida de Montbui i
Sant Martí Sesgueioles.
Prèviament, la primera fase
ha consistit en la celebració,
durant el mes d’octubre, de
diverses sessions informatives en diferents municipis
de l’Anoia: Piera, Capellades,
Santa Margarida de Montbui i
Calaf. Han servit per generar
el coneixement i la formació
necessaris i, per a fer-ho, s’ha
comptat amb la col·laboració
de les empreses i experts de
l’associació TIC Anoia. Hi han
pres part, en total, 35 empreses de la comarca. Botigues
amb Futur rep el suport de la
Diputació de Barcelona i la
col·laboració de TIC Anoia.

La innovació en el tèxtil, en el darrer
Dimarts Disruptiu de l’any
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

D

ijous es va celebrar a
Brussel·les la gala dels
Premis Be Inclusive,
organitzats per la Comissió Europea. La tinenta d’alcalde de
Promoció de la Ciutat, Patricia
Illa, hi va assistir i va recollir el
guardó concedit com a finalista d’aquesta edició al projecte “Futbol i Valors”, impulsat
per l’Ajuntament d’Igualada.
La delegació igualadina, que
també era formada per Marc
Pujol i Òscar Pallarès, dos dels
responsables de la iniciativa, va
rebre la felicitació de Tibor Na-

vracsics, comissari europeu de
l’Esport.
El jurat de l’esdeveniment, format per experts internacionals
en inclusió esportiva, va atorgar els tres premis de guanyadors a projectes de Portugal,
Alemanya i Àustria, que rebran
10.000 € cadascun, mentre que
el projecte igualadí i els altres
cinc finalistes s’enduen premis
de 2.500 €.
Futbol i Valors ofereix als participants, nois i noies d’entre 12
i 16 anys, la possibilitat de participar en activitats esportives
extraescolars que, per diferents
raons, no podrien realitzar.

D

imarts Disruptius és
el projecte conjunt
de l’Ateneu Igualadí i
Disseny=Igualada basat en un
cicle mensual de trobades amb
persones convidades pel seu valor humà i la seva aportació en
la transformació social des de
qualsevol perspectiva.
El primer convidat va ser en
Manuel Delgado, antropòleg
social, que ens va oferir una reflexió profunda sobre l’espai públic, afirmant que a les persones
que transitem i vivim els carrers
ens defineixen diferents aspectes relatius a la classe, l’edat, el
gènere, l’ètnia, la “raça”... Això fa
que l’experiència dels espais de

la ciutat no sigui en realitat democràtica. Malgrat que tenim
un ideal d’ús de l’entorn molt
igualitari per a tothom, tot plegat ens fa asimètrics i això s’evidencia al carrer. Tal com conclou, “l’espai públic no existeix”.
El segon convidat va ser Juli
Capella, arquitecte, que amb
la seva presentació “El disseny
salvarà el món”, ens va mostrar
com algunes innovacions en
el disseny realment participen
d’una revolució. Aquesta idea
es troba emmarcada en la concepció que en el futur caldrà
consumir menys productes, i
que aquests productes hauran
de poder transformar-se davant
les necessitats del cicle vital
d’una persona. Menys consum,

menys residus, més sostenibilitat.
La tercera convidada que tancarà el darrer mes de l’any serà
Anastasia Pistofidou amb la
presentació ‘La innovació no és
una caixa negra’, el dimarts 3 de
desembre a les 20.00 h a la sala
de socis de l’Ateneu. Estratègies
i experiments de la fabricació
digital aplicats a la indústria
tèxtil. És una arquitecta grega
especialitzada en tecnologies de
fabricació digital tèxtil, directora del Laboratori de recerca
FabTextile i Fabricacademy a
Barcelona. Per accedir a més
informació sobre els visitants
anteriors i els vinents només cal
consultar el web de dimartsdiruptius.cat.
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Rotarisme a l’Escola Pia Manual de bones pràctiques de la UEA
per a fer les empreses més sostenibles
REDACCIÓ / LA VEU

E
ROTARY CLUB / LA VEU

U

n marc memorable,
120 participants vinguts d’arreu de Catalunya i un ambient d’amistat
va portar a l’èxit el Seminari
Distrital organitzat aquest
passat dissabte.
Bàsicament encarat a la formació dels quadres directius
i per afrontar el Pla Estratègic
dels propers anys. Assumir
els nous reptes de la societat i
avançar en el canvi generacional que aporti millor eficàcia i
visibilitat a Rotary International.
Centrar-nos amb el Servei

Humanitari optimitzant els
recursos de La Fundació Rotaria. Les noves fites que podrem afrontar quan se superi
la fi de la Polio, com pot ser
els tractaments d’aigua que
estalviïn els 5.000.000 anuals
de morts que es produeixen.
A més de la implicació dels
joves que ens coneixen per les
activitats d’Intercanvi Internacional (8000 joves cada any
els utilitzen).
Ponents de nivell, procedents
de Suïssa, València i catalans,
i compartir experiències de
cada club, van fer d’aquesta
jornada un dia ben aprofitat i
de coneixement de persones.

Jornada de Dermatologia
a l’Hospital d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

L

a Unitat de Dermatologia de l’Hospital d’Igualada i en col·laboració
amb el Grup de Dermatologia Sostenible de l’Anoia ha
organitzat la 1a Jornada Dermatològica de l’Anoia, amb
l’objectiu de fer més atractiva
la patologia dermatològica
compartint-la amb l’Assistència Primària i intensificar la

coordinació entre els diferents
nivells assistencials.
Des de l’Atenció Primària es
van enviar 26 casos clínics resolts entre primària i especialitzada però amb la premissa
principal que com a molt s’havien visitat de forma virtual i
cap dels pacients havia fet una
visita presencial a l’Hospital.
Varen resultar premiats tres
treballs de les ABS Igualada
Urbà, Vilanova i Montbui.

l malbaratament de
matèries primeres i
d’energia té un impacte important, ja sigui a nivell
econòmic per a les empreses
i consumidors, però també
ambiental, en la recollida i el
tractament dels residus que
aquestes generen. Tenint en
compte els factors com l’acceleració de l’escalfament global,
l’esgotament de recursos naturals i la creixent contaminació
de l’aigua i del sòl per la major
presència de residus al planeta;
el paper que juguen els productes i materials és clau en aquesta
cadena.
Amb l’objectiu de constatar
que la prevenció de residus no
només es tracta d’una qüestió
social, sinó també empresarial,
la Unió Empresarial de l’Anoia
s’afegeix a la Setmana Europea
de la Prevenció de Residus. En
aquest sentit, l’entitat empresarial organitza tot un seguit d’accions i propostes. A través de
grup de treball de la patronal
anoienca d’economia circular,
i amb la sectorial mediambiental, presenten un manual de
bones pràctiques. Sota el títol
“A l’empresa com a casa”, es parteix de la concepció que a nivell
domèstic els ciutadans tenen
més consciència en l’àmbit de
la prevenció i la correcta gestió
de residus, i evocant a aquesta
implicació individual, es busca
poder-ho traslladar a l’empresa
a nivell individual, però també
col·lectiu.
Aquest document presenta tot
un seguit de propostes, accions
i mesures de bones pràctiques
en l’àmbit de la prevenció de
residus en l’entorn empresarial.
Paula Arias, gerent de la Unió

Empresarial de l’Anoia ha afirmat que “des de l’entitat, tant a
través del grup de treball d’economia circular com amb la sectorial mediambiental, som molt
conscients de com és d’important la gestió de residus.
Per això presentem aquest
manual, per acompanyar a les
empreses perquè apliquin mesures que minimitzin l’impacte
generat en matèria de residus”.
Així doncs, l’objectiu d’aquest
és també conscienciar i formar
a les persones i les empreses, ja
que també inclou un petit glossari amb conceptes a integrar
en temes de prevenció i gestió
de residus, així com d’economia circular en general.
Per la seva banda, Miquel Vila,
del Gremi dels Adobers, membre del grup UEA circular, ha
explicat que “la prevenció de
residus és una font de productivitat per a les empreses, especialment les industrials perquè
permet reduir els costos de
gestió de residus i els costos de
compra de les matèries i equipaments”.
Màrius Tomàs, de Fitex i membre del grup de UEA circular,
ha destacat que aquest grup
de treball de l’entitat “treballa
i vetlla per traslladar aquests
conceptes i aquesta manera
d’entendre l’economia, circular,
a tot el teixit empresarial, i amb
aquest document el que fem és

proposar algunes recomanacions perquè es vegi possible i
més fàcil de fer”.
Campanya de contenidors
per les empreses de l’Anoia
Una altra acció a destacar impulsada per l’entitat empresarial és la Campanya de contenidors per a les empreses de
l’Anoia. Es tracta d’una campanya de dotació de contenidors
per a oficines per tal de separar
les dues fraccions que més es
generen: paper i envasos.
Gràcies a la col·laboració d’un
dels membres de la sectorial
mediambiental i economia circular, l’empresa Centre de Gestió Mediambiental, es dotarà
a totes aquelles empreses de
la comarca de l’Anoia que així
ho sol·licitin, de contenidors
de cartó. Néstor Requesens, de
Centre Gestió Mediambiental,
ha explicat que “<A la feina
separem> ajudarà a les empreses a separar correctament les
dues fraccions que més es generen en l’entorn del despatx i
oficina: papers i envasos”.
El repartiment començarà a
partir de dimecres 11 de desembre. Les empreses que vulguin sol·licitar els contenidors,
s’han de posar en contacte a
través del formulari que hi ha
al web de l’entitat. La dotació
serà disponible fins a esgotar
existències de contenidors.

Llogo habitació
a Igualada a persona
jubilada.
Àtic amb ascensor,
terrassa privada i amb
bones vistes. Dret a
cuina, rentadora, etc.
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616106191
Per publicitat a
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Vilanova i la Geltrú debat els models
Presentació del Pacte
Nacional de la Societat turístics de la Vegueria Penedès
del Coneixement
REDACCIÓ / LA VEU

E

REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dimecres es va
presentar a la sala d’actes de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa el
Pacte Nacional de la Societat
del Coneixement. Ja s’havia
presentat a Tortosa, Vilafranca i Girona, dins del pla de la
Generalitat per territorialitzar els debats. Davant de mig
centenar de persones l’alcalde
de Manresa Valentí Junyent,
va explicar que Manresa hi té
molt a dir, ja que compta amb
tres Universitats i un Centre
Eurocat, a més de parcs científics, tecnològics i hospitals.
Alba Camps, Delegada per a
la Catalunya Central, va explicar l’interès de la consellera Àngels Chacón en què les
grans decisions de país s’han
de fer arribar a tot el territori
i hi ha d’haver una participació ciutadana i no només ser
impulsades des de les administracions. I s’ha de posar
el focus en les persones i el
talent. Bàrbara Minobes, directora dels serveis territorials
d’Empresa i Coneixement a la
Catalunya Central, va explicar
la importància de fer valer la
Catalunya Central, del teixit

social, les empreses, els centres tecnològics i universitats,
per participar en la recerca i
investigació, tal com ho faran
la resta de les Vegueries. Va estendre’s en la Llei de la Ciència
i en el nou marc legal per afavorir les empreses emergents.
I va acabar dient que el coneixement és qui defineix la qualitat d’una societat.
Mercè Chacón, directora general de Planificació en l’àmbit d’Universitat, va explicar
com es farien les cinc sessions
sectorials i com hi intervindrien els diferents estaments de
la Generalitat implicats, per
construir propostes i consensuar-les. L’objectiu és fer xarxa
i posicionar-nos cara el 2030.
Després dels treballs en grups
i de què els assistents elaboressin les seves propostes, Manuel Gutiérrez, responsable
d’Avaluació i Recerca de la direcció general de Participació
Ciutadana i Processos Electorals va fer un recordatori dels
següents passos i avaluació i
es va donar per tancat l’acte,
recordant que encara queden
altres vegueries i un llarg camí
fins a la redacció final del Pla,
però encoratjant a tothom per
seguir-hi participant.

El Camí de Sant
Jaume, per etapes
REDACCIÓ / LA VEU

E

ls Amics del Camí de
Sant Jaume de Sabadell, juntament amb
les associacions d’Igualada
i l’Anoia i de Lleida, organitzen una sèrie de caminades pel Camí de Sant Jaume
des de Montserrat i des de
Tarragona.

El diumenge 1 de desembre
es farà la primera caminada
des de Montserrat. L’etapa serà
fins a Castellolí, en total 18,5
km. Al principi seguint la carretera de Can Maçana i després per camins tot baixant el
coll del Bruc fins a Castellolí.
Per sol·licitar la inscripció s’ha
d’emplenar el formulari: http://
bit.ly/Caminada01-12-2019

l passat dissabte a la Biblioteca Museu Víctor
Balaguer de Vilanova i
la Geltrú es va celebrar la tercera jornada preparatòria del
Congrés La Gestió del Territori de la Vegueria del Penedès
al servei de les Persones. En
aquesta ocasió el tema del debat era el model turístic, com
a activitat estratègica. La complementarietat amb els veïns
de Barcelona i Port Aventura,
el mar, la plana i la muntanya
obren unes oportunitats increïbles. El paisatge, el territori, l’enoturisme, els esports
marítims són ingredients que
no tothom té a l’abast. Saber
compaginar-ho i treure’n profit ha estat l’eix del debat.
La benvinguda l’ha fet Jordi
Medina, regidor que actuava
amb representació de l’Alcaldia de Vilanova i la Geltrú,
explicant que la biblioteca on
avui se celebra aquest debat és
un dels espais més emblemàtics de la ciutat, on es troben
obres de molta vàlua del Museu del Prado. Explica el seu
convenciment de què la ciutat
ha de ser un referent i que ja
fa molt temps que estan treballant la Marca Vilanova. Felix
Simón, president de l’Associació Pro Vegueria del Penedès
es congratula d’estar en aquest
Museu d’interès nacional i
explica el que és i per a què
serveix la Vegueria. Recorda
que el Penedès està al servei
de les persones amb una preocupació ambiental, nascuda
de baix a dalt i que no es pot
deixar de treballar perquè el
desplegament del Pla territorial és un repte que ja està
plantejat.
Dani Gutiérrez, que suplia al
ponent Jaume Casanyes que
no va poder assistir per estar
al llit amb grip, va orientar un
ric debat per orientar el relat,
que ha de ser fet per la gent
i no deixar que siguin els de
fora que el facin. Així es va
parlar de rutes, d’hotels, de
museus, de centres d’interpretació de formació i de la
vinyala d’Òdena, sense deixar-se les infraestructures i
les comunicacions que s’estan
fent present en totes les jornades i que seran l’eix central
de la propera ponència que
es farà a Vilafranca el proper
dissabte.
Van ser molt celebrades les
intervencions d’Ester García,

El Museu Víctor
Balaguer va acollir la
tercera jornada
preparatòria del futur
Congrés de la
Vegueria Penedès
directora de l’Escola d’Enoturisme i Dani López, arqueòleg
que va explicar la importància
de la recerca ben feta. Així va
parlar de què el vi no va arribar, com es deia, de la mà
dels grecs i romans, sinó que
els fenicis i els ibers ja n’elaboraven fa 2.700 anys. Va explicar els treballs que s’estan fent
a la Font de la Canya i va fer
referència a altres espais de
recerca com l’Abric Romaní,
la Timba, i l’Arboç. Potser no
sabem la riquesa que tenim.
La vinya i vi ha de continuar
la cerca de la qualitat com han
sabut fer les regions de Bordeus i la Borgonya francesa.
Es va discutir força sobre la
importància de la marca com
identificador del territori i es
van plantejar dos models. Un
de més restrictiu que posicioni el territori com a referent
sostenible que eviti l’esquarterament i la instal·lació d’activitats logístiques que s’emportin els beneficis a altres
indrets, sovint llunyans i l’altre que gestioni les activitats
que el món va requerint. No
s’arriba a cap conclusió i segurament aquest serà un dels
temes importants del debat de
la propera setmana.
També es va aprofundir molt
sobre la importància de treballar correctament el big data.
Avui hi ha molts organismes
que recaven informació sobre
el perfil dels turistes, el seu
lloc d’origen, les pernoctacions, els paquets turístics que
fan servir i si són de generació
immediata o els fan els turo-

peradors. Es necessita informació versemblant per saber
com es mou el mercat que
mou moltes persones i que
té previst un increment del
400% en els propers anys i que
a nivell mundial generarà dos
bilions de moviments aeris.
Carles Garcia Inda va explicar
que s’ha de ser clar amb el turisme, ja que en alguna recerca apareix que hi ha gent que
no el vol i el considera una
molèstia, però que avui dóna
feina des d’hospitals fins a botiguers, sense comptar amb
els tradicionals restauradors,
hotelers i mitjans de transport. El turisme encara està
poc desenvolupat al territori i
ni a Vilanova ni a Igualada hi
ha un hotel de quatre estrelles
i no hi serà si no es necessita. Va afegir que no es poden
menystenir les inversions que
estan fent grups com Google
en la cerca digital i de realitat
virtual, que poden afectar el
turisme, com també l’impacte
climàtic que genera el transport.
Ja en el tram final Maria del
Mar López explica el programa que es fa a les escoles de
Vilanova per explicar el patrimoni cultural que hi ha a
la ciutat i les rutes turístiques
de manera que tots tinguin
present la riquesa que poden
gaudir, així com la gastronomia típica del territori i en
especial del Xató, un plat que
avui ja té el reconeixement
dels millors restaurants.
Félix Simon, aprofita el tancament de la jornada invitant a
tothom a anar a Vilafranca el
dissabte vinent. El tema serà
El Territori, Infraestructures
i Regió Agroalimentària i es
farà a l’auditori del Vinseum.
I pel que s’ha anat veient en
les tres jornades fetes fins ara,
serà un debat interessant en el
qual tots hi estem convidats.
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comarca
La Llacuna celebra la 40a edició de la Matança del porc
L’exposició Figures de Pessebre o la mostra de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès com a actes previs el dissabte a la tarda, junt
amb la 40a edició de la Matança del Porc, acompanyaran la celebració de la Fira de Sant Andreu
de la Llacuna, fira que se celebra des del primer
dret a fira que va rebre la vila, datat del 1337.
LA LLACUNA / LA VEU

U

n any més per la Fira
de Sant Andreu de
La Llacuna, les propostes culturals i de territori
vertebraran un cap de setmana on l’activitat comercial,
l’artesania, l’embotit local i
el producte d’altura seran els
protagonistes del cap de setmana del 30 de novembre, diada de Sant Andreu.
Durant el dissabte, a partir de
dos quarts de 7 de la tarda, al
Centre de cultura i turisme
tindrà lloc la inauguració de
l’exposició Figures de Pessebre, organitzada pel Centre
d’Estudis Llacunencs (CELL)
i presentada pels autors de
les figures, Joan i Martí Castells, membres d’una nissaga
de pessebristes, la tasca dels

quals els hi va ser reconeguda l’any passat amb la Creu de
Sant Jordi. I a partir de les 7
de la tarda, a la sala de Plens
de l’Ajuntament se celebrarà
la Missa de Pastors, organitzada per l’Institut d’Estudis
Penedesencs, una presentació
de la recerca de l’Inventari
del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès, dirigida
per Xavier Bayer González.
Des de les 6 de la tarda i fins
a les 8 del vespre al Casal de
la Gent Gran es podran adquirir de forma anticipada els
tiquets de la botifarrada per a
l’esmorzar de l’endemà.
Diumenge 1 de desembre, al
llarg de tot el matí s’estendran
pels carrers i places de La Llacuna la Fira comercial i artesanal i mostra d’entitats, fira
que posa en valor el treball

artesanal, la manufactura i la
producció local, junt amb tallers i paradistes comercials. I
a partir de dos quarts de 9 del
matí a la plaça Major començarà l’esmorzar popular de
la 40a edició de la Matança
del Porc, a base d’entrepans
de botifarra a la brasa amb
allioli o sense i regats amb
porrons de vi del poble, organitzat pels agricultors i
cansaladers de la Llacuna i
l’Ajuntament.

Al llarg del matí del diumenge, a la casa consistorial es
rebrà la visita institucional
de la consellera d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, l’Hble. Sra.
Maria Àngels Chacón.
El dret a fira de la Llacuna
La Fira de Sant Andreu de la
Llacuna és celebrada des del
1337, moment en què Alfons
III va atorgar a la Llacuna
dret a fira per privilegi re-

ial, després d’un important
increment de població i un
període de creixement de riquesa del municipi durant la
primera meitat del segle XIV.
La fira s’ha celebrat de forma
(gairebé)
ininterrompuda
des d’aleshores i ha esdevingut una jornada festiva de
tardor on gaudir del comerç,
el producte local i l’esmorzar
popular de la matança del
porc, activitat que gaudeix ja
de 40 edicions.

La recerca sobre la Missa de Pastors de la Llacuna

E

n el marc dels actes
programats de la Fira
de Sant Andreu de la
Llacuna (1337-2019) i la 40a
Matança del porc, el dissabte 30 de novembre, a les 7 de
la tarda, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de la Llacuna es
presentarà la recerca sobre la
Missa de Pastors realitzada
per Xavier Bayer.
Es tracta d’una missa que el
compositor i organista Antoni Vaqué va escriure cap a
l’any 1860. Es canta en llatí i
s’inspira en les antigues llibertats d’orgue nadalenques,
molt habituals als segles
XVIII i XIX. La interpretació
musical de la missa va a càrrec
del Cor Parroquial de la Llacuna, format per una vintena
de membres, amb l’acompanyament d’orgue. La Llacuna
és possiblement l’únic lloc
del país que ha mantingut la
tradició de cantar una missa

pastoral hereva de les trobades que els pastors feien dins
de l’església.

Amb l’objectiu d’incorporar
aquest element patrimonial
l’Inventari del Patrimoni Cul-

tural Immaterial del Penedès
(que abasta l’àmbit territorial
de la vegueria del Penedès,
Alt Penedès, Baix Penedès,
Garraf i la part meridional de
l’Anoia), el mes de desembre
de 2018, Xavier Bayer i membres de l’equip de treball de
l’Inventari van assistir als assajos del Cor Parroquial de la
Llacuna i a la missa de la nit
de Nadal. Xavier Bayer també
ha fet entrevistes, recerca documental i ha elaborat la fitxa,
que està publicada: https://
www.immaterialpenedes.cat/
fitxa-patrimoni-cultural/Lamissa-de-pastors-de-la-Llacuna
Aquesta presentació forma
part del programa Cultura Viva del Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya que té com a objectiu comunicar els resultats
de les recerques científiques
sobre temes etnològics que

es fan a Catalunya i retornar així a les comunitats que
han estat objecte d’estudi els
coneixements que elles mateixes han contribuït a crear.
També serveixen per enfortir
el treball en xarxa entre els
diferents centres d’estudis de
la vegueria del Penedès, per
a la realització de l’Inventari
del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès i la difusió d’aquest patrimoni. La
presentació està organitzada
per l’Institut d’Estudis Penedesencs i l’Ajuntament de la
Llacuna, amb la col·laboració
del Centre d’Estudis Llacunencs, del Cor Parroquial de
Santa Maria de la Llacuna i
el suport del Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya, de l’Institut Ramon Muntaner, de la Diputació de Barcelona, de la Diputació de Tarragona i de l’Obra
Social “La Caixa”.
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El Consell Comarcal comença el pas cap a l’administració
electrònica dels ajuntaments de l’Anoia
ANOIA / LA VEU

E

l Consell Comarcal de
l’Anoia ha fet el primer pas per fer realitat
l’administració electrònica a
la comarca. L’ens ofereix un
conjunt d’eines informàtiques
i mètodes administratius per
donar suport a la gestió diària dels ajuntaments gràcies
al suport ofert pels serveis de
l’administració digital de la
Diputació de Barcelona.
La jornada d’inici de la formació de l’administració electrònica on hi ha assistit alcaldes, regidors i tècnics, l’ha
inaugurat el vicepresident
primer del Consell Comarcal,
Jordi Cuadras, que ha destacat el pas endavant que fan
els municipis de la comarca

que s’han adherit al programa: “De moment hi ha apuntats 12 municipis i durant
l’any que ve en formarem 13
més, amb el que englobarem
el conjunt de la comarca, ja

que els municipis més grans
segueixen una altra dinàmica. Des del Consell ja oferim
el servei tècnic d’informàtica
a molts municipis i el pas a
l’administració electrònica

és un salt endavant pel que
fa a l’atenció ciutadana i al
funcionament intern de cada
Ajuntament. Per això el fem i
l’oferim. A més també és una
eina que permetrà estalviar
paper i altres recursos”.
El suport al servei de transformació digital SeTDIBA
va més enllà de posar tecnologia a l’abast dels ens locals
i prou, si no que consisteix a
implementar el model e-SET,
creat i definit pel Consorci Administració Oberta de
Catalunya (AOC) i impulsat
per la Diputació de Barcelona
amb la coordinació del Consell Comarcal, en el cas de
l’Anoia, per al seu desenvolupament. L’e-SET consisteix en
un conjunt d’instruccions i

mètodes per gestionar els documents, els expedients i les
tasques que es deriven de la
gestió diària d’un ajuntament
de reduïda dimensió organitzativa.
Els serveis de suport SeTDIBA també ofereixen implantar
de forma progressiva les noves
eines tecnològiques -registre i gestor d’expedients electrònics-, amb els recursos ja
oferts per la Diputació de Barcelona i els del Consorci AOC.
Aquest projecte s’implantarà a
diferents ritmes a la comarca
de l’Anoia: un primer conjunt
de 12 ajuntaments seran els
que implantaran el nou model
acompanyats per consultors
externs i amb el suport del
Consell Comarcal.

Vilanova del Camí encén un gran llaç lila en memòria de les
víctimes de violència masclista
VILANOVA DEL C. / LA VEU

V

ilanova del Camí ha
celebrat aquest dilluns
25 de novembre el Dia
Internacional contra la violència masclista. Primer a la plaça
del Mercat on va tenir lloc l’acte institucional i després a Can
Muscons on es va inaugurar
l’exposició “Cendres” amb el
testimoni de sis dones que han
patit violència masclista.
Una setantena de persones es
van aplegar a la plaça del Mercat per reivindicar una societat
més lliure, també de la violència exercida cap a les dones.
L’acte es va encetar amb la lectura d’un manifest que va anar
a càrrec de la regidora d’Igual-

èmfasi en aquelles violències
normalitzades que les dones
assumim com un peatge en
el nostre dia a dia i que són
la justificació de moltes de les
discriminacions que actual-

que va posar la nota musical a
la vetllada.
La celebració del 25N va continuar a Can Muscons, amb
la inauguració de l’exposició “Cendres”. Una col·lecció
d’imatges impactants amb el
testimoni de sis dones que han
patit violència masclista en
primera persona.
Acompanyades de sis fotògrafes, aquestes dones ens
expliquen els seus processos,
pensaments, canvis i fortaleses per mitjà de la imatge.
Aquest projecte busca ser
curatiu, visibilitzador i apoderador.
L’exposició es podrà visitar
a Can Muscons de 16:00 a
19:00 h.
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tat, Laura Pavón, el regidor
d’Urbanisme, José Saucedo,
la regidora de Règim Interior,
Susana Gutiérrez i el regidor
d’Esports, Rafael Gabarri.
Una lectura que feia especial

ment encara hem d’afrontar.
L’acte, en el qual també hi van
participar un grup de dones
que lluïen una pancarta on
es podia llegir “Mi cuerpo no
quiere tu opinión”, va continuar amb la lectura d’un conte per part de Felicidad Ruiz.
Una narració inspirada en el
conte que li explicava la seva
mare i que feia referència a la
relació entre un núvol i el sol,
una relació dominant que va
acabar amb l’anul·lació i la desaparició del núvol.
Aquesta lectura va introduir
l’encesa d’espelmes en memòria de totes les víctimes de violència masclista. Una imatge que va servir d’escenari al
cantautor local Carlos Gómez,

REF

ERÈNC

HORARI:

IES

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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Suport al Manifest del 25N de
l’Ajuntament montbuienc
MONTBUI / LA VEU

E

ls 13 regidors i regidores que conformen
l’Ajuntament de Montbui van votar dijous passat
per unanimitat el Manifest
del 25-N, en commemoració
del Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència
envers les dones. Aquest Manifest, llegit per la regidoria
d’Igualtat montbuienca Coral
Vázquez, recorda que “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”. El
mateix manifest assenyala, entre d’altres qüestions, que “una
agressió sexual a una dona no
és un fet puntual, sinó una
expressió més de l’estructura
patriarcal, una agressió contra
totes nosaltres, contra totes les
dones”. I afegeix que “aquesta
violència funciona de forma
alliçonadora, 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”. El document aprovat
pel ple montbuienc afegeix
també que “encara avui es fa
imprescindible seguir treba-

llant conjuntament i coordinadament amb la implicació
de totes les administracions i
agents socials per l’eradicació
de totes les violències masclistes i la reparació de totes les
supervivents”. El manifest del
25-N finalitza reconeixent “la
força, el coratge i la valentia 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”.
25-N: “Jo no vull ser una
superwoman”
Dijous passat va tenir lloc al
CCC La Vinícola un taller per
a dones emmarcat en l’Agenda
d’activitats del 25N, Dia Internacional per a l’eliminació de
la violència envers les Dones.

L’activitat va anar a càrrec de
Neus Folguera, hi van assistir-hi una vintena de dones,
i l’activitat portava per títol
“Jo no vull ser una superwoman”. Folguera va parlar a
les assistents sobre la construcció de gènere que fa la
societat. També sobre la idea
d’amor romàntic, els estereotips de gènere i l’associació de
rols i personalitats. Neus Folguera va recordar també que
“trobem models socials i culturals en tots els àmbits, i hi
ha un entramat social que ens
diu que hem de seguir unes
normes i cumplir amb uns
estereotips de gènere”. Durant
la sessió, que va ser molt ben
valorada per les assistents,
també es va parlar dels micromasclismes del dia dia.
Nou taller sobre comunicació i violència masclista,
dilluns
El dilluns dia 2 de detembre a
partir de les 7 de la tarda tindrà lloc a Mont-Àgora el taller d’igualtat “El tractament
de la violència masclista en
la comunicació”. Es tracta
d’una activitat organitzada
per l’entitat Dones amb Empenta, emmarcada en la celebració del 25N. Organitzen
l’activitat l’Àrea d’Igualtat
de Gènere de la MICOD i
l’Ajuntament de Montbui.

Primeres activitats nadalenques
MONTBUI / LA VEU

L

’Ajuntament de Montbui
té a punt una nova edició
de l’Agenda Nadalenca d’activitats. Coincidint amb
l’inici del mes de desembre,
aquest proper diumenge a partir de les 10 del matí es farà l’activitat “Decorem Mont-Àgora”.
Es tracta d’una proposta creativa, promoguda per l’artista local
Juani Sánchez, la qual impartirà un taller obert a tothom, de
difusió i com a mostra d’agraï-

ment a la seva tasca artesanal.
L’objectiu de la matinal és aconseguir decorar l’arbre nadalenc
de Mont-Àgora amb els 100
àngels de l’amistat. L’activitat es
durà a terme entre les 10 i les
13 hores al vestíbul de l’Espai
de les Arts i del Coneixement
montbuienc.
També diumenge, però en
aquest cas a dos quarts de 12
del migdia, es durà a terme la
representació de l’obra de teatre
“50 anys aniversari Escola García Lorca”. Es tracta d’una repre-

sentació teatral realitzada pels
pares i mares de l’escola.
Tancarà la jornada, a partir de
les sis de la tarda, amb el Ball de
la Gent Gran a La Vinícola, amb
la música del “Duo Liberty”.
El dilluns dia 2 de setembre a
partir de les 7 de la tarda tindrà lloc a Mont-Àgora el taller
d’igualtat “El tractament de la
violència masclista en la comunicació”. Es tracta d’una activitat
organitzada per l’entitat Dones
amb Empenta, emmarcada en
la celebració

Èxit del Gran Recapte
MONTBUI / LA VEU

6

543 quilograms d’aliments recollits a Montbui
i 18.800 sumant els diferents punts de recollida a Igualada. Aquest va ser el resultat
numèric d’una gran mostra de
solidaritat, com va ser el “Gran
Recapte dels Aliments” que es
va dur a terme el passat cap
de setmana per part de l’entitat montbuienca “Artesanas de
Corazón”.
El recapte, coordinat per l’entitat “Artesanas de Corazón” i els

seu equip de voluntaris i voluntàries, va tornar a demostrar
la gran solidaritat de totes les
persones que van fer les seves
compres a Montbui. Cal recordar que els punts de recollida
a Montbui van ser Maxi Dia,
Mercadona, Caprabo i Àrea de
Guissona, i que les jornades de
recollida van ser el divendres
22 i el dissabte 23 de novembre.
L’entitat montbuienca “Artesanas de Corazón” gestiona el
Magatzem Logístic dels Aliments de la comarca de l’Anoia,
el qual està ubicat a Montbui.

Tasques de millora al
cinema Mont-Àgora
MONTBUI / LA VEU

D

urant els darrers dies
operaris de l’empresa
Ben-net Calaf estan
duent a terme els treballs de
neteja i manteniment a fons
de les moquetes, seients i butaques de les dues sales principals de Mont-Àgora (la Sala
Gran, i la Sala Petita). L’objectiu d’aquesta actuació és condicionar de la millor manera
possible amb una neteja en
profunditat de les dues principals sales d’ús públic de l’equipament cultural montbuienc.
Aquesta operació de neteja integral de les moquetes, seients
i butaques es realiza amb uns
professionals i tècniques especialitzades per aconseguir reparar algunes taques i tornar a
dignificar de la millor manera
possible ambdues sales polivalents. Cal recordar que la
Sala Auditori disposa de 422
seients, mentre que la Sala

Petita té 110 butaques. Ambdós espais es van inaugurar
a la primavera de l’any 2015.
Aquesta és la primera gran
actuació a nivell de manteniment específic que tenen
ambdós espais, on es realitzen nombroses activitats
cívico-culturals i que també
tenen, setmanalment, projeccions de cinema comercial.

L’energia més eficient
és la que no es consumeix
Av. Barcelona, 188 – 08700 – IGUALADA
Tel. 93 803 29 65 – www.vitermik.es – info@vitermik.es

COMARCA |

Divendres, 29 de novembre de 2019

Neix la Plataforma
Salvem Als Peluts

Mor el conductor d’un camió en un
accident a la C-15, a Capellades

VILANOVA DEL C. / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

A

quest dissabte 30 de
novembre es presenta
la plataforma Salvem
Als Peluts, un procés col·lectiu que ha unit a un grup de
persones i els ha animat a engegar un treball en comú pel
benestar dels animals. El seu
objectiu és aconseguir major
qualitat de vida i dignitat per
als animals a la comarca de
l’Anoia.

Els mou l’amor pels peluts i
la preocupació per la recollida dels animals que estan
abandonats i el seu destí. La
vilanovina Glòria Vilà, una
de les portaveus de la plataforma, explica que més enllà
de la sensibilització sobre la
cura dels animals, també faran pressió per fer complir
les normatives. Així afirma
que un dels treballs més importants passa pel contacte
amb les institucionals locals i
implicar-los activament en el
tema, ja sigui posant-se ferms
en el compliment de les orde-

nances -que alguns municipis
anoiencs tenen al respectecom la llei de protecció dels
animals. Així tenen intenció
de presentar un dossier amb
els objectius de la plataforma i
visitar tots els municipis anoiencs per establir contactes
amb els responsables locals.
L’acte d’aquest dissabte es farà
a l’Espai Cívic Centre, al carrer de la Trinitat número 12
Igualada. La intenció és obrir
la plataforma (que hores d’ara

ja té representació vilanovina) amb moltes altres persones de la comarca. Per tant,
l’acte de dissabte, vol servir
també per recollir signatures
i complicitats de la ciutadania
per donar més força a la plataforma.
L’acte, obert a tothom, està
previst de les 17:30 h a 19:00
h. Entre altres activitats previstes es faran jocs de cooperació i es compartirà un
aperitiu en un ambient distès.
Per contactar amb la plataforma podeu trucar al número
641674808.

29

E

l conductor d’un camió
que transportava bales de paper va morir
dilluns en sortir de la C-15
a Capellades i caure per un
desnivell d’uns 15 metres. Els
Mossos d’Esquadra van rebre
l’avís a les 2/4 de 9 del matí,
i es van activar cinc patrulles
dels Mossos, sis dotacions dels
Bombers, dues ambulàncies
i l’helicòpter medicalitzat del
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima ja són
159 les persones que han mort
en accident de trànsit a les carreteres interurbanes catalanes
durant el 2019.

Camió accidentat. / JUDIT DIEZ

L’Ajuntament de Castellolí, a
l’Associació Polígons dels Plans
L’Ajuntament de Castellolí
ha entrat a formar part de
l’Associació Polígons del
Plans. Amb aquesta incorporació l’Associació ja compta
amb cinc dels set municipis
de la Conca d’Òdena. L’Associació vol ser un òrgan de
representació dels polígons,
realitzant tota mena d’activitats i atenent a les necessitats
dels seus associats.

Anem al teatre!

Temporada
2019 - 2020

LA TIENDA DE LOS HORRORES
Dissabte, dia 14 de desembre de 2019

Teatre Coliseum
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 floristeria 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

GRAN CONCERT D’ANY NOU

Palau de la Música

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 garantides a la platea

La gira més famosa d'Europa
La Strauss Festival Orchestra porta la producció més famosa d'Europa a Barcelona avalada per 24 anys d'èxits i més de 5 milions d'espectadors en tot el món.
Aquesta producció ha rebut grans ovacions en les més importants sales de tota Europa: en el Musikverein de Viena, Concertgebouw de Amsterdam, la
Philarmonie de Berlín, el Musikhalle 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 flores,
El vals del emperador o Champagne. No faltarà el vals més cèlebre de tots, El Bello Danubio azul, ni la Marcha Radetzky, que compassada amb el picar de
mans del públic, acostuma a tancar la vetllada.
El concert és un dels esdeveniments més esperats de la temporada musical, pel seu extraordinari clima festiu que l'envolta i per l'enorme participació d’un
públic, que any rere any, omples les sales. Per això, cal afanyar-se a comprar les entrades, que cada any acostumen esgotar-se per els que busquen el regal
perfecte per Nadal.

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

93 803 75 56
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La Pobla simbolitza la lluita de la
violència contra les dones amb sabates
vermelles

L’Ajuntament d’Òdena ha
iniciat les tasques de poda
de l’arbrat públic

LA POBLA DE C. / LA VEU

ÒDENA / LA VEU

L

’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt ha organitzat, de l’11 al 25 de
novembre, diverses propostes
amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència contra les Dones.
Una de les activitats més originals ha estat la recollida i
pintada de sabates de color
vermell, simbòlicament tacades de sang, per recordar les
víctimes de la violència de
gènere.
De l’11 al 22 de novembre es
va fer la recollida de sabates
usades de nena i de dona, que
es van pintar de color vermell,
el dissabte 23 de novembre
a la plaça de l’Ajuntament, i
que després es van penjar a la
zona porxada d’aquesta mateixa plaça. La idea d’aquesta
iniciativa s’inspira en l’artista Elina Chauvet, de Ciudad
Juárez (Mèxic), que és la creadora de l’obra “Zapatos rojos” que simbolitza les dones
desaparegudes o víctimes de
la violència masclista.
A la Biblioteca Municipal
mossèn Cinto Verdaguer es
va fer una sessió de contes
per la igualtat, que va anar a

Concert de Tardor
de la coral la Lira
LA POBLA / LA VEU

Demà dissabte a les 7 de la
tarda, a l’Ateneu Gumersind
Bisbal tindrà lloc el Concert
de Tardor, amb l’actuació de
la Coral d’Aulí de Castellolí i
l’Agrupació Coral La Lira de
La Pobla.
Cada coral, sota la direcció
de Míriam Soler i Marta Carceller respectivament, oferirà
un repertori de cinc cançons
i dues més que es cantaran
conjuntament a la part final
del concert.

D

càrrec de Mertxe París que va
explicar tres relats: L’Arturo i
la Clementina, El tresor del
Jan i La pirata Xunga Xing.
Hi van assistir una quarantena de poblatans i poblatanes.
Aquest dies a la biblioteca es
va poder veure un expositor
amb material sobre aquesta
jornada internacional.
Els joves també van posar el
seu gra de sorra en aquesta
programació d’activitats i el
divendres 22 de novembre,
una quinzena de nois i noies,
al Cau Jove, van pintar dues

pancartes amb els lemes: “Ens
hi va la vida” i “Ens volen vives”.
Les propostes amb motiu del
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones es van tancar el
dilluns 25 de novembre a la
plaça de l’Ajuntament, amb
una concentració i la lectura
del manifest per part de diferents poblatanes i poblatans.
Aquesta programació es va
tirar endavant en coordinació
amb la Mancomunitat de la
Conca d’Òdena.

urant les darreres
setmanes s’estan realitzant els treballs de
poda de l’arbrat d’Òdena de
carrers, parcs i jardins públics
del municipi.
La campanya de poda, que es
realitza anualment, respon a
la necessitat d’un manteniment i un creixement saludable dels arbres, al mateix
temps que s’eliminen afectacions de trencadissa de branques i troncs a la via pública.
La poda a l’arbrat i tasques de
manteniment de la vegetació
als espais públics del municipi l’està duent a terme els
serveis de jardineria Municipal i s’allargarà fins a mitjans del mes de gener. Al llarg
d’aquests mesos, s’actuarà
sobre els arbres repartits per
tots els diferents nuclis del
municipi d’Òdena i ubicats a

parcs, places, jardins i equipaments, realitzant l’esporga
a brocada, de rebaix de calçada o de refaldat.
D’altra banda, l’Ajuntament
posa tot l’any a disposició dels
veïns i veïnes, el servei de recollida de poda i restes vegetals gratuït, mitjançant saques
que es recullen a l’Ajuntament
i un cop plenes el servei de
neteja les retira. Es tracta
concretament de les restes vegetals de mida petita com la
gespa, la pinassa, la fullaraca,
les flors seques, les heures tallades, branques petites, etc.,
que es produeix a la poda dels
jardins de les cases.
El regidor de serveis territorial de l’Ajuntament, Raul
Galán, explica que la campanya té l’objectiu de millora i
conservació de l’entorn i la recollida de poda el de reciclar i
facilitar als odenencs el manteniment dels seus jardins.

A la Pobla, xerrada sobre
subministraments bàsics
a la llar
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

’Ajuntament de la Pobla de Claramunt organitza una xerrada sobre
subministraments bàsics a la
llar. L’activitat tindrà lloc el
dijous 28 de novembre a les
6 de la tarda al Teatre Jardí i
compta amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona.
La xerrada anirà a càrrec de
Laia Visa, de l’empresa MAP

Assessorament i Serveis,
SL. Els temes que es tractaran seran: subministraments
energètics, com l’electricitat,
l’aigua i les telecomunicacions; explicació de l’estructura
de mercat i de qui ho regula;
quins conceptes es facturen;
estratègies comercials i què
cal evitar; anàlisi dels diferents tipus de contracte; criteris per triar i consells d’estalvi.

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!
2a OPORTUNITAT
www.iuristriviumadvocats.com

iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 801 71 07

Festa Major de Maians
MAIANS / LA VEU

A

quest cap de setmana Maians celebra la
seva Festa Major.

DISSABTE 30
- 16.30h Jocs de fusta a la pista, en cas de mal temps es farà
al Centre.
- 18.30h Berenar per a tothom
- 21.00h Sopar
- 23.00h Concert a càrrec de
David Martí i Mireia Pairó
I després…
- Bingo solidari. Entrada lliure

DIUMENGE 1
- 10.30h Exhibició de Bike
Trial a la plaça de l’Era
- 12.30h Concert de la coral
Flor de Boix
- Missa
- Presentació del vídeo “Femho possible entre tots” amb
l’objectiu de recaptar fons per
les obres de l’església
- 18.00h Teatre “La flama de
l’amor”, obra còmica a càrrec
d’Illets Grup Escènic. Preu 5€
a partir dels 10 anys
- 21.00h Fútbol Atlètic de
Madrid – Barça amb servei de
bar i hi haurà entrepans
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Es recullen 1250 quilos
d’aliments a Jorba

Jorba inventaria els horts del municipi
i prepara un projecte per recuperar-los

JORBA / LA VEU

JORBA / LA VEU

E

l cap de setmana 22 i 23
de novembre va tenir
lloc una nova edició
del Gran Recapte d’Aliments,
una campanya de recollida
d’aliments bàsics, impulsada
pel Banc dels Aliments, per
aconseguir que les persones
més necessitades del nostre
entorn rebin ajuda alimentària.
A Jorba es van recollir 1250
quilos de productes gràcies al punt de recollida, l’àrea
de Guissona i a la gran tasca

dels 18 voluntaris del municipi que van anar fent torns al
llarg del dia.
L’Ajuntament fa una valoració
molt positiva de la jornada, ja
que la bona participació ha
fet superar els quilos recollits
en l’anterior edició, alhora
agraeix la implicació de tots
els voluntaris/es.
Els aliments es van traslladar al magatzem logístic de
l’Anoia que pertany a la Fundació Banc dels Aliments on
es va fer el recompte general.
El resultat a l’Anoia va ser de
19 tones d’aliments recollides.

Acte de Birres per la
República a Jorba
JORBA / LA VEU

L’assemblea territorial de Jorba de l’ANC organitza per a
aquest dissabte, dia 30, una
tertúlia amb la intervenció de
dos membres del grup d’opinadors “Birres per la República”. L’acte porta per títol
“El Consell per la República
i el camí cap a la república”
i hi intervindran Mireia Juanola, psicòloga i lingüista, i

Bernat Deltell, periodista, filòleg i músic, que exposaran
els seus punts de vista sobre
la situació política del país i el
camí cap a la independència.
La tertúlia tindrà lloc a les
19.30 al Cafè de Jorba (pl. de
la Font, s/n) i a més d’escoltar
l’opinió dels dos tuitaires tot
prenent una beguda, els assistents també podran fer preguntes als tertulians i exposar
la seva opinió.

L

’Ajuntament de Jorba ha
engegat el Projecte de
recuperació i dinamització dels horts del municipi.
L’estan duent a terme els membres del Col·lectiu Eixarcolant,
gràcies al finançament obtingut a través d’una subvenció
de la Diputació de Barcelona.
El projecte té per objectius
principals dinamitzar els horts
del municipi i posar en valor el
patrimoni cultural i etnogràfic
associat a aquests espais; i alhora, fomentar la utilització
dels horts que actualment es
troben en desús mitjançant
la creació d’un banc de terres
i la formació o assessorament
a nous hortolans i hortolanes.
En una segona fase, el projecte
també preveu abordar l’objectiu de fomentar l’alimentació
saludable i el consum de proximitat entre la població del
municipi. L’horitzó a assolir
seria el de poder abastir tota
la població del municipi amb
producte hortícola local. Si els
prop de 140 horts documentats es posessin en funcionament la producció obtinguda,
permetria abastir amb escreix,
i durant tot l’any, totes les llars
del municipi amb verdura de
proximitat.
Alhora, el projecte també servirà per recuperar zones singulars del municipi, que tenen
un elevat valor des d’un punt
de vista paisatgístic i social,
juntament amb les espècies i
varietats que tradicionalment
s’havien cultivat als horts i que
superen el centenar.
En aquesta primera fase, el
Col·lectiu Eixarcolant ha localitzat i avaluat el grau d’utilització de tots els horts del

municipi, els quals es concentren majoritàriament en vuit
zones. En conjunt s’han documentat i avaluat 139 horts,
i s’han realitzat trobades amb
els propietaris i hortolans a fi
i efecte d’obtenir una diagnosi compartida sobre la realitat
actual dels horts i identificar
els elements clau que han de
permetre la seva dinamització.
I és que els resultats d’aquesta
primera fase són demolidors,
atès que més de la meitat dels
horts documentats es troben
en situació d’abandó, i només
un de cada quatre es cultiva
per complet. Actualment tots
els horts es destinen a l’autoconsum, i entre els principals
motius d’abandó cal destacar
l’envelliment de la població,
la falta de temps i la manca de coneixements per part
de la població més jove, i els
problemes d’abastiment d’aigua a l’estiu. Tots aquests re-

sultats han estat plasmats en
un document informatiu que
en les properes setmanes serà
traslladat al conjunt de la població del municipi, com a
element base a partir del qual
avançar en les següents fases
del projecte.
El Col·lectiu Eixarcolant és
una entitat sense ànim de lucre que té com a objectius de
fons fomentar el desenvolupament d’un model agroalimentari més sostenible, que
garanteixi l’equilibri territorial, preservi la biodiversitat
i els paisatges culturals, fomenti la sobirania alimentària, i posi a l’abast de tothom
una alimentació de proximitat i qualitat. Els processos
de dinamització local i la recuperació d’espècies silvestres
comestibles i varietats tradicionals són algunes de les eines
emprades per assolir tals objectius.

100€ mes
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Piera gaudeix de la Festa de la Rosta
PIERA / LA VEU

D

iumenge 24 de novembre, la vila va viure una jornada plena
d’activitats per conèixer les
característiques de l’oli i el seu
procés d’elaboració. A les 10
hores, van començar les propostes que, com en edicions
anteriors, es van desenvolupar
als molins d’oli de Cal Sadurní i Cal Nasi. Els pierencs i les
pierenques van poder visitar
els espais i van conèixer de
primera mà com s’elabora l’oli.
Tot seguit, van gaudir d’un esmorzar popular amb pa torrat,
oli nou i botifarra.
Com a novetat, es van impartir diferents tallers per apropar

PIERA / LA VEU

E
algunes varietats d’oli a petits i
grans. A Cal Nasi, els menuts
van descobrir els tipus d’oli
amb pa i xocolata. Per la seva
part, els grans van participar

en un taller gourmet a Cal Sadurní, on van poder tastar les
diferents singularitats dels olis
del Montserratí acompanyats
de productes de l’horta.

Es constitueix el Consell d’Infants del
curs 2019-2020
PIERA / LA VEU

E

l passat 20 de novembre,
coincidint amb el 30è
aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants, va
tenir lloc a la sala de plens de
l’Ajuntament la sessió plenària
del Consell d’Infants i Adolescents de Piera. En aquest acte
es va fer balanç de la feina feta
en aquest darrer any, es va acomiadar els 15 membres que
deixen aquest òrgan i es va donar la benvinguda als 20 nous
càrrecs. L’acte va acabar amb
la constitució del Consell d’Infants i Adolescents 2019-2020
format per 29 consellers i conselleres i amb l’encàrrec polític
per a que treballin sobre com
millorar les activitats infantils
de la Fira i Festes del Sant Crist,
i per engegar una campanya de
civisme encarada als joves.
El Consell d’Infants i Ado-

L’Aula de Música celebra
Santa Cecília
l pròxim divendres 29
de novembre, a les 20
hores, l’Auditori de Ca
la Mestra acollirà un concert
de piano de les dues guanyadores del VI Curs-Concurs Antoni Besses. La Laura Colago i
l’Elena Font interpretaran peces d’Antoni Besses, Prokofiev,
Mozart i Poulenc, entre altres.
També amb motiu de Santa
Cecília, patrona de la música,
l’Aula Municipal de Música i les
escoles, organitzades a través
del Pla Educatiu d’Entorn de la
Regidoria d’Ensenyament, han
impulsat concerts pedagògics

per als més menuts. Al llarg
d’aquesta setmana, s’estan portant a terme diferents sessions
de l’espectacle #Instapark al Teatre Foment de Piera. Enguany,
es preveu que un miler de nens
i nenes gaudeixin d’aquesta
proposta musical.
Així mateix, del 2 al 5 de desembre, el professorat de l’Aula
de Música impartirà un taller
de Bàsquet Beat a l’alumnat
d’ESO i aquest cop, també als
nois i les noies del PTT. L’objectiu serà utilitzar la pilota de
bàsquet com a instrument musical i convertir-la en un mètode d’aprenentatge i de dinamització social.

Els alumnes de Les
Flandes coneixen els
serveis de la vila
PIERA / LA VEU

L
lescents de Piera és una iniciativa que pretén fomentar
el dret dels infants a donar la
seva opinió i a ser escoltats. Es
tracta d’un òrgan municipal de
participació democràtica on
els seus membres tenen l’oportunitat d’exercir la ciutadania,
col·laborant en la construcció,
desenvolupament i millora del
municipi, duent a terme propostes o accions amb voluntat

transformadora.
Amb aquest compromís, durant l’any 2020 des de l’Ajuntament es treballarà perquè Piera
pertanyi a la xarxa de ciutats
amigues de la Infància de la
Unicef que insta el món local
a treballar en pro dels drets de
la infància i millorar la vida, les
oportunitats i el benestar dels
nens, nenes i adolescents que
viuen a les seves ciutats.

’alumnat de 3r de primària de l’escola Les
Flandes va fer una sortida, el passat dimecres dia
20 de novembre, per a visitar
diversos equipament municipals. El primer va ser l’Ajuntament de Piera. Els infants
van fer un recorregut per tot
l’edifici del consistori i van
conèixer de primera mà el
funcionament d’algunes àrees com serveis territorials,
el padró o l’arxiu municipal.
També van poder fer arribar
a la regidora de Joventut i
Festes, Neus Núñez, les seves
propostes de cara a la millora de les festes i les activitats
adreçades als infants. Finalment, a la sala de plens, van

poder entrevistar l’alcalde,
Jordi Madrid, sobre la seva
feina i sobre la vila. Tots els
alumnes van signar el llibre
d’honor dels infants i van ferse una foto amb l’alcalde com
a record de la visita.
Aquest grup va continuar la
sortida per conèixer els equipaments del municipi visitant
el Centre d’Atenció Primària
(CAP) i la biblioteca de Piera.

Fins el 8 de desembre

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness

Fins a un
40% DTE

* unitats limitades

PVP 4.799€
Rebaixat a 2.880€
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Èxit total en la 6A Festa de l’Olla del
Murri i de la Cassola de Vinya de
Vilanova d’Espoia

La Torre repartirà més
de 500€ en premis durant
les compres de Nadal
LA TORRE DE C. / LA VEU

D

LA TORRE DE C. / LA VEU

E

l passat diumenge 17
de novembre el nucli
de Vilanova d’Espoia
va celebrar la 6ª edició de la
Festa de l’Olla de Murri i de
la Cassola de Vinya, una celebració gastronòmica, cultural i familiar que va aplegar a
més de 300 assistents entre les
10 del matí i les 2 del migdia.
El recinte firal es va omplir
de parades amb productes
alimentaris i de proximitat,
una mostra d’oficis antics
vinculats amb el món del vi
i la vinya on no hi va faltar
el ceramista, la filadora o el
picapedrer i al llarg del matí,

nens i nenes van poder jugar i participar en els tallers,
pujar al Tio vivo tradicional
i gaudir de les actuacions
itinerants que van amenitzar
la plaça de Vilanova d’Espoia
per a petits i grans.
Durant la matinal es van poder degustar vins i caves del
territori, mentre al foc de
llenya es cuinava poc a poc
les receptes tradicionals, una
reivindicació de la cuina pagesa feta amb productes de
la terra de màxima qualitat i
cuinada pels veïns i xefs del
poble.
El dinar van constar d’un tast
de l’Olla de Murri, regat a escollir entre vi o cava, seguit

d’un tast de Cassola de Vinya
i amb un tall de coca com a
dolç de postres. L’organització va vendre la totalitat de
les 300 racions previstes i durant el servei, les actuacions
dels cambrers van acompanyar l’àpat.
La Festa de l’Olla de Murri i
de la Cassola de Vinya està
organitzada pel Centre Recreatiu i Cultural de Vilanova d’Espoia, amb la col·laboració de l’Associació El Taller
i l’Associació de Petits Viticultors de la Conca d’Òdena
i compta amb el suport de
la Diputació de Barcelona,
Anoia Turisme i l’Ajuntament
de La Torre de Claramunt.

La Torre de Claramunt reedita el
projecte Kimo-kap
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e l’1 al 22 de desembre
La Torre Comerç engega la campanya Per
Nadal, compra, rasca i guanya
a la Torre de Claramunt. Amb
les butlletes rasca-rasca es podran obtenir premis a l’instant i si la butlleta no resulta
premiada es podrà emplenar
amb les dades de contacte per
participar en el sorteig d’una
panera de productes locals valorada en més de 100€.
Més de 400€ en descomptes
s’han repartit entre els diferents comerços de La Torre
Comerç. La promoció durarà
3 setmanes, de l’1 al 22 de desembre i consta de 4.000 butlletes rasca-rasca repartides
en una dotzena d’establiments
del municipi.
De totes les butlletes que els
comerços repartiran entre la
seva clientela 395 tenen premi en forma de descompte
i les 3.065 restants amaguen
el missatge “Segueix buscant… Bones festes!”. El gruix
d’aquestes butlletes no premiades amb un descompte seran
les que permetran als participants accedir al el sorteig
d’una panera de productes
locals i de proximitat valorada en més de 100€. En total,
més de 500€ en premis que es

repartiran entren els 4.000
participants a la campanya
comercial. Així que, quantes
més butlletes s’emplenin més
possibilitats hi haurà d’aconseguir els descomptes o de
guanyar la panera.
La única condició que hauran
de complir els participants al
sorteig de la panera és estar
present o bé localitzable via
telèfon en el moment del
sorteig, el qual es farà el dia
27 de desembre a les 6 de la
tarda, durant l’acte d’entrega
de cartes al patge Faruk, que
tindrà lloc al Poliesportiu el
Vinçó.
Els establiments que s’han adherit a la campanya nadalenca
són Autoservei Ca La Pilar,
Farmàcia Gemma Cordomí,
Pastisseria Granja La Torre,
Materials Pardo, El Super de
Pinedes, Infomovila Salva, Cal
Vilaseca, Bar Restaurant Aquí
Mismo Aquí Mateix, Celler
Pla de Morei, Clínica Dental
La Torre de Claramunt, Bar
Cafeteria 3x3 i Materials Magriñà i les butlletes premiades
amb descomptes podran ser
emprades fins el 20 de gener
del 2020.
Les bases per a la participació
es poden consultar a la web
www.latorredeclaramunt.cat o
també, als mateixos comerços
participants.

LA TORRE DE C. / LA VEU

E

l passat 23 de novembre
La Torre de Claramunt
es va sumar un any més
al projecte Kimo-Kap, un taller adreçat a infants i famílies per col·laborar de forma
solidaria en la confecció de
gorres i mocadors per als nens
i nenes que es troben en tractament oncològic, els quals
necessiten cobrir els seus caps
per protegir-los dels raigs de
sol i del fred.
Des de les 4 de la tarda, prop
d’una trentena de veïns i veïnes de La Torre de Claramunt es van apropar al Centre Social Sant Joan Baptista,
on van confeccionar els mocadors solidaris: els adults
tallaven i cosien les peces,
mentre els més petits feien
dibuixos amb frases d’ànim
per als nens i nenes que

Trobada d’exalumnes de l'Acadèmia
Igualada després de 44 anys
posteriorment es van enviar
a diferents hospitals. Els més
petits va aprendre també a
dibuixar patrons i van col·laborar en els diferents passos
per a l’elaboració dels regals,
com va ser el tallat, el planxat o l’embossat final.
L’activitat està organitzada
per l’Ajuntament de La Torre
de Claramunt i any rere any

repeteix l’activitat solidaria
que per aquesta edició ha
tingut el lema “Sigues solidari i t’ho agrairan amb un
somriure!”. El taller solidari
s’emmarca en una iniciativa
estatal em la qual s’hi pot
col·laborar confeccionant els
mocadors o també, donant
teles i material per a la seva
confecció.

Ha estat una gran il·lusió, ho hem preparat tot en pocs dies, sense
saber gaire de ningú, hem anat tirant d'amics, familiars...
Per posar-nos en contacte, estem molt contents del que hem
aconseguit, però no estem conformes. Us volem a tots!!Així que:
Si vas ser company nostre a l'Acadèmia Igualada 8è d'EGB, curs
1974-75, posa't en contacte i a la propera serem més.

Et pots posar en contacte amb:
Lucy Trallero, Tel. 606 97 24 16
o la Rosa M. Raich 626 66 29 44.
Us esperem!
Moltíssimes gràcies
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Demà dissabte comença el festival
MusicalBruc 2019
EL BRUC / LA VEU

L’Ajuntament ha iniciat
la campanya de recollida
de residus vegetals

U

n any més l’Associació El Bruc amb la
Cultura juntament
amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Bruc
ja tenen a punt el MusicalBruc’19, festival de música
que s’està convertint en un
referent indispensable de la
tardor al Bruc.
El cartell el formen quatre
concerts amb un component
completament eclèctic; quatre estils musicals ben diferenciats per tal de satisfer els
gustos de la major part d’espectadors. D’altra banda, com
en els darrers anys, l’objectiu
ha estat crear una nova edició 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 de
la població.
El MusicalBruc’19 es durà a
terme entre els mesos de novembre i desembre. S’encetarà amb el quartet osonenc
OBESES que dins la seva Gira
Estel·lar presentarà el seu nou
disc Fills de les Estrelles. El

VALLBONA D’A. / LA VEU

D
TRIO DA VINCI amb el títol
de Contrastos presentarà un
programa amb obres del ric
repertori per a violí, violoncel i piano. DAVID PASTOR
QUARTET serà el concert
de jazz, i la seva proposta és
Film Sessions, un recorregut
per les bandes sonores més
emblemàtiques des del seu
particular punt de vista. I en
plenes festes de nadal tan-

carà el festival el QUARTET
MÈLT tornant als seus orígens amb un concert de nadales a cappella.
Al web www.elbruc-cultura.
cat es pot trobar tota la informació, horaris i llocs on es faran els concerts del MusicalBruc’19 i es poden comprar
els abonaments i les entrades.
També es poden adquirir a
l’Estanc del Bruc.

La Coral Cuitora, a l’Auditori
LA LLACUNA / LA VEU

E

l passat diumenge 10
de novembre, sis-cents
cantaires
corresponents a diverses corals d’arreu
de Catalunya de la Fundació
Cors de Clavé, entre elles la
Coral Cuitora de La Llacuna,
interpretaren a l’Auditori de
Barcelona la Cantata “Camins
d’Exili i Esperança”. La cantata commemora els vuitanta
anys de la fi de guerra civil i
l’inici de l’exili republicà.
Els sis-cents cantaires, juntament amb l’Orquestra Camerata de Gràcia BCN, la
soprano Sílvia Planagumà, el
narrador Josep Fornés, foren
dirigits pel Mestre Josep Mut
i Benavent.
Les peces que es van interpretar corresponien als diversos
moments viscuts: Jovenívola
com a pròleg, Arrels -cal que
deixi la meva casa, El Cant del
Poble-la segona república-,
Nocturno de la Ventana -l’ini-

es del passat 22 de novembre l’Ajuntament
ha posat en marxa la
campanya de recollida de residus vegetals 2019 posant a disposició dels veïns uns contenidors per a dipositar-hi residus
vegetals procedents de la poda
i neteja de jardins i patis dels
veïns i veïnes de Vallbona.
La campanya, que es realitza
anualment, posa a disposició
dels veïns 8 contenidors, situats a diferents punts del municipi, per facilitar l’abocament
de residus vegetals. És permès

Vallbona obre
l’organització del calendari
festiu a tota la ciutadania
VALLBONA D’A. / LA VEU

A
ci de la guerra-, El Cant dels
Ocells -no és un altre Nadal
1938, 23 de gener –la caiguda
del bàndol republicà-, L’Emigrant –camins de la retirada-,
El Rossinyol -l’exili-, La Presó
de Lleida -presons plenes de
somnis- Debatz ma finestrola maternitat d’Elna-, Senyor
Sant Jordi i El Cant de la Senyera -la resistència de la cultura-, Muntanyes del Canigó
–El Canigó, la muntanya que

guarda el secret-.
L’Auditori, ple de gom a gom,
fou testimoni de l’ovació del
públic dempeus, emocionat,
amb convicció, deixant palès
el que es vol, el que es demana, el que es desitja en aquests
moments tan complexes que
estem vivint.
Com a cloenda de l’acte, s’interpretà juntament amb el
públic assistent el Cant dels
Segadors.

abocar-hi tronc, branques i
fulles i per optimitzar al màxim la capacitat dels contenidors, es demana llençar peces
el més petit possible i exclusivament coses relacionades
amb la poda. Està prohibit
abocar-hi terra, runa, rebuig
alimentari, plàstic, vidres,
paper... Aquests contenidors
restaran a les vies fins al 21 de
febrer.
Els contenidors s’aniran revisant i buidant un cop es vagin
quedant plens. Per a qualsevol
dubte o suggeriment no dubteu en posar-vos en contacte
amb l’Ajuntament.

mb l’objectiu de promoure una cultura
més participativa al
municipi de Vallbona d’Anoia,
des de l’ajuntament s’ha preparat la jornada oberta a tota
la ciutadania “I tu, com vols
que siguin les festes populars
de Vallbona d’Anoia?”, un dia
per a la reflexió i el treball en
equip entre administració, entitats i veïns del municipi per
marcar el model de les festes
populars del calendari festiu
del 2020, així com fer una valoració del funcionament de
l’espai entitats a través de propostes per millorar-ne el funcionament i la dinamització.
En el primer bloc es tractaran
noves idees i propostes de millora per a les festes de Carnestoltes, Sant Jordi, la Castanyada, la celebració del Roser,
la Festa Major, Sant Joan, la

Diada de Catalunya, la festa
dels Reis i el Nadal. Després
de debatre i valorar les idees
sorgides dels grups de treball,
durant la segona part de la
jornada es repensaran alguns
dels aspectes de l’espai entitats,
com és la normativa actual, el
manteniment o l’organització
de l’equipament i es recolliran
propostes de millora per a la
gestió de l’espai municipal i la
seva dinamització.
La sessió de treball tindrà lloc
el divendres 29 de novembre a
dos quarts de 7 de la tarda a
la Sala Jaume Calveras, tindrà
una durada de dues hores i
mitja i està oberta a tota la ciutadania. La jornada participativa acabarà amb un pica-pica
per a tots els assistents.
La proposta compta amb el
suport de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal
de l’Anoia i l’Ajuntament de
Vallbona d’Anoia.
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El Gran Recapte recull
5800 Kg d’aliments
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Capellades celebra el 25 N, el dia Internacional contra la violència masclista
CAPELLADES / LA VEU

C
CAPELLADES / LA VEU

apellades ha celebrat
novament el 25N, Dia
Internacional contra
la violència masclista. La Tau·
la de Dones ha organitzat un
acte en record a les 94 dones
que han estat assassinades a
mans d’homes en aquest any
2019. Ha comptat amb la col·
laboració d’un bon nombre
de persones a nivell indivi·
dual i també d’entitats, i amb
la participació de més de 200
persones. Primer s’ha fet una
Marxa de Torxes i després
una escenificació recordant
un per un els 94 noms de les
assassinades.
La Taula de dones es concen·
tra cada darrer dijous – a dos
quarts de vuit del vespre- da·
vant l’arbre de la plaça Verda·
guer del costat de la font per
penjar llaços en record a les
dones assassinades el darrer
mes. Aquest acte, igual que la
resta dels organitzats des de
la Taula de Dones, és obert
a tothom qui vulgui partici·
par-hi.
A partir d’ara també es pot

6.000 quilograms d’aliments
que s’han donat a Càritas Ca·
pellades per tal que, com fa ha·
bitualment, els reparteixi entre
les persones que els necessiten.
“A Capellades ja fa 10 edici·
ons que la gent mostra la seva
solidaritat”, apunta la regido·
ra d’Acció Social Esther Ra·
mos, “és molt positiu d’una
banda el factor solidari de les
persones que han fet de vo·
luntaris però també de l’altra
banda, les donacions que son
tan benvingudes i malaurada·
ment necessàries per moltes
persones. També aquesta any
hem comptat amb l’ajuda de
diversos joves de l’institut
que col·laboren amb Càritas
des de l’assignatura del Servei
Comunitari”.

A

quest divendres i dis·
sabte Capellades s’ha
sumat a una nova edi·
ció del Gran Recapte, que s’ha
fet el divendres 22 i dissabte 23
de novembre.
Tal com s’ha fet els anys an·
teriors, diferents voluntaris i
voluntàries s’han anat repartit
pels 3 supermercats de Cape·
llades -Condis, Caprabo i Bon
Àrea- i el Dia de La Torre de
Claramunt per cobrir tot l’ho·
rari comercial.
Els capelladins no han fallat i
han tornat a mostrar la seva
solidaritat destinant part del
carro de la compra a ajudar
els qui ho necessiten. Enguany
s’ha arribat pràcticament als

Formació per a tres
comerços capelladins
CAPELLADES / LA VEU

T

Agenda

Cinema

Els Mossos d’Esquadra donen consells
de seguretat a Cal Ponet

D

ivendres 15 de no·
vembre es va fer a Cal
Ponet una xerrada,
de la mà dels Mossos d’Esqua·
dra, sobre seguretat.
Al llarg d’una hora es va donar
diversos consells, alguns ja
coneguts i d’altres que no tant.
El públic que va omplir la sala
va valorar molt positivament
les recomanacions que ja so·
vint les presses del dia a dia
ens porten a ser molt confiats.
Un exemple clar d’aquest ca·
sos, per citar-ne algun, es
dóna quan obrim primer la
porta del carrer – perquè no se
sent bé el porter o perquè ens
diuen que obrim- i després

Club del subscriptor

Premi al millor digital 2018

PORTADA

POLÍTICA

SOCIETAT

una sol·licitud a l’Ajuntament
de Capellades, indicant les
dades i la voluntat de formar
part d’aquest consell partici·
patiu.
En aquest sentit la regidora
d’Equitat, Adela Morera, des·
taca com “ aquests espais de
participació són espais de po·
der de decisió sobre tot allò
que ens afecta en la nostra
vida quotidiana, espais on la
ciutadania pot definir quines
polítiques de gènere volen
que es desenvolupin a la nos·
tra vila”.

CAPELLADES / LA VEU

dualitzat” es farà dues sessions
d’assessorament personalitzat
amb un expert tecnològic. A
la primera sessió s’analitza la
situació del negoci, el sector
al qual es pertany, els canals
existents i les possibles acci·
ons de futur per implantar en
el propi negoci.
Després es farà una segona
visita de dues hores per entre·
gar la diagnosi obtinguda i un
pla de treball personalitzat per
seguir avançant en la transfor·
mació digital del comerç.
En total, 15 establiments ano·
iencs han estat escollits per
aquest programa.

res establiments de
Capellades
–Perru·
queria Arana, Bodega
Ca l’Emília i Floristeria Tor·
res- ha estat seleccionats per
participar a la segona fase del
programa Botigues amb Futur
que s’ofereix des del Consell
Comarcal de l’Anoia amb el
suport de la Diputació de Bar·
celona.
L’objectiu d’aquest programa
és donar suport en la trans·
formació digital del comerç
anoienc. Sota el títol “Asses·
sorament tecnològic indivi·

col·laborar formant part del
Consell Municipal de Dones
i Persones LGTBI, creat amb
la finalitat d’elaborar propos·
tes, informes i estudis per fer
efectiu el principi d’igual·
tat entre les persones, lluitar
contra la discriminació, l’ex·
clusió i la violència masclista
i pels drets del col·lectiu de
persones LGTBI en tots els
àmbits de la vida.
En poden formar part totes
les persones que vulguin, tant
a nivell particular com des
d’entitats. Només cal omplir

CULTURA

Transports

mirem qui ha entrat.
La regidora d’Acció Social,
Esther Ramos, valora positi·
vament tant la xerrada com
la resposta del Cal Ponet. En

Vídeos

aquest sentit destaca com “ve·
ient l’interès en aquestes xer·
rades, seguirem treballant en
aquesta línia, per oferir-ne
més als usuaris”.

Solucions dels passatemps

per estar sempre informat!
ESPORT

EMPRESA I ECONOMIA

CUIDA’T

ESCOLES

SORTIM
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9a Festa del Tió d’Argençola

Els Prats de Rei reviu la
batalla del 1711
PRATS DE REI / LA VEU

E
ARGENÇOLA / LA VEU

T

orna la Festa del Tió,
que enguany celebrarem el divendres 6 de
desembre a Argençola, una activitat familiar per anar a trobar
el Tió de Nadal al bosc.
El programa de la 9a Festa serà
el següent:
- A 2/4 de 10 del matí: Recepció
dels participants a la Sala 1 d’octubre d’Argençola (com arribar)
- Seguidament una xocolatada per agafar forces per anar al
bosc
- A ¾ d’11 presentació de la
Festa, a càrrec de Joan Valentí,
que ens introduirà en el món
dels tions
- Cap a ¼ de 12 sortirem del po-

ble per acostar-nos als màgics
boscos d’Argençola on provarem de localitzar els tions. Ens
hi donaran un cop de mà els
“buscations”, els follets i tot un
seguit de personatges que volten pel bosc.
Tornant del bosc:
- A partir de 2/4 d’1 del migdia:
amb en Joan Valentí, “Ja tinc el
Tió, i ara què??” i a continuació
cantarem i ballarem amb la música dels Lauzeta.
- A 2/4 de 2 del migdia: jocs infantils amb el Tió com a protagonista.
La Festa s’acabarà cap a les 2 del
migdia.
Hi haurà servei de bar i entrepans durant el matí i la 9a Festa

del Tió d’Argençola es tancarà
amb un Dinar (Paella, amanides i postres (Tionet de xocolata i nata) – Preu: 12 euros els
adults i 6 euros els nens. Limitat
a 100 persones, cal reservar els
tiquets per correu electrònic.
Després de Dinar i mentre els
pares fan la sobretaula, els nens
podran jugar a la sala o a la Plaça.
Hi ha dues maneres de participar en la Festa, en tots dos casos
cal inscripció prèvia i les places
són limitades.
La festa és organitzada per l’Associació de la Casa del Tió i la
Casa del Bosc d’Argençola i
compta amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Argençola i la
Diputació de Barcelona.

Èxit de la bicicletada a veure els tions
d’Argençola
ARGENÇOLA / LA VEU

U

na vuitantena d’assistents han participat en les sortides als
boscos d’Argençola per veure
de prop els primers tions de la
temporada que s’han realitzat
els diumenges 17 i 24 de novembre.
El fred i el vent no van espantar les famílies que volien participar en la Bacicletada pel
bosc màgic d’Argençola. L’activitat començava a la Sala 1
d’octubre d’Argençola amb un
esmorzar de xocolata desfeta
i coca per agafar forces abans
de la sortida. Allà van conèixer a l’Indiana Tions, l’expert
de la Casa del Tió que fa investigació i seguiment dels tions
d’Argençola i va descobrir als
nens i els pares un munt de curiositats sobre aquesta espècie.
La Bacicleta van ser els encarregats de proveir de material a
les famílies i fer el guiatge de la

l diumenge 24 de novembre, es va celebrar
una fira de caire històric i gastronòmic als Prats
de Rei. Amb el títol “Vèncer
o morir” es va recrear la Batalla dels Prats de Rei, una
de les més importants de la
Guerra de Successió. Durant
la tardor de 1711, en aquesta
zona es van enfrontar els dos
bàndols: els borbònics, amb
el Duc de Vendôme al capdavant i els austriacistes, dirigits pel mariscal Guido Von
Starhemberg. Els assistents
a la fira van poder comprovar com vivien en els campaments els militars que van
ser protagonistes d’aquesta

Calaf celebra amb èxit la
primera assemblea oberta
feminista en el marc del 25N
CALAF / LA VEU

D
ruta pels camins d’Argençola.
Un cop al bosc van retrobar el
nostre expert per ajudar a les
famílies a veure els tions que
hi fan vida.
L’activitat ha tingut una molt
bona acollida i, per això, es
va ampliar a una sessió extra.
Les famílies han valorat molt
positivament l’experiència que
ha fet les delícies dels més pe-

tits en descobrir de prop com
viuen els tions en els boscos
del municipi. L’ajuntament ja
pensa repetir-la l’any vinent.
L’activitat ha estat organitzada
per La Bacicleta, especialistes
en rutes i lloguer de bicicletes,
l’Ajuntament d’Argençola i la
Casa del Tió d’Argençola amb
la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

batalla i, a partir de la una del
migdia, una recreació històrica de la batalla amb exhibicions de tir i tècniques i disposició de les tropes.
Durant tot el matí, el cigronet de l’Alta Anoia va ser un
dels protagonistes de la fira.
El públic assistent va poder
degustar els diferents plats
elaborats amb el típic cigronet de la zona.
El Consorci per la Promoció
de l’Alta Anoia, amb la col·laboració de l’Ajuntament dels
Prats de Rei i coordinació
de Mapamundi Produccions,
van organitzar l’esdeveniment que va tenir una gran
assistència tant de públic com
de comerciants amb les seves
parades.

iumenge 24 de novembre, es va realitzar la primera assemblea oberta feminista de
Calaf i comarca, ‘La Sororitat’,
destinada a dones, lesbianes i
trans; treballadores, emprenedores, esportistes, artistes,
mares, àvies, activistes... on
es va generar un espai de trobada on tothom va tenir veu.
Primerament, es va llegir el
manifest del Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones
del 2019 i seguidament, es
va obrir el debat sobre diversos temes d’interès com:
la inclusió en espais públics,
la seguretat als carrers, l’autoorganització en els espais
d’oci nocturn, etc. També es
van donar a conèixer els ser-

veis a les dones que es tenen a
l’abast. Després d’aquesta primera assemblea, van crear-se
diverses comissions entre les
diferents assistents per tal de
començar a definir campanyes de sensibilització.
D’altra banda, de forma paral·lela a l’espai de l’Institut de Formació Permanent
(IMFP), es podia visitar
l’exposició ‘DONES’ on es
podien trobar il·lustracions
de l’artista calafina Marisol
Franco i textos escrits de la
Sílvia Vila que apel·len a la
llibertat de ser, pensar, somiar, lluitar, seduir o fins i tot
envellir. Seguidament, tots els
assistents van poder gaudir
d’un vermut musical organitzat pels Pioners i Caravel·les
del CAU de Calaf i amenitzat
amb les cançons reivindicatives de l’Andrea i el Joel.
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esports
FUTBOL / PERE SANTANO

TERRASSA FC 4
CF IGUALADA 1

E

ls blaus visitaven un
fortí. Un camp on ningú havia sigut capaç de
sumar els tres punts. Davant
tenien el Terrassa, un equip
que es mou en la zona alta
de la classificació. Però els
igualadins tenien pensat donar-ho tot, com en cada partit, per treure el millor resultat possible.

L’inici del matx va ser molt
igualat, amb dos equips que
volien tenir la possessió de
pilota i tímides ocasions de
gol per ambdós costats. Amb
aquesta dinàmica, en una gran
jugada col·lectiva, al minut 12,
Nil feia el primer gol. Els blaus
s’avançaven, però quedava
molt enfrontament.
A mesura que anaven passant
els minuts, els locals anaven
agafant terreny. Així va ser,
com del 35 al descans, els locals van capgirar el marcador
i es posaven tres a un a dalt.

A.M.ANOIA
c/Alemanya 2 · 93 803 93 00

Espai patrocinat per

Deu minuts de desconnexió fan caure
als blaus
Calia reaccionar per treure un
resultat positiu.
A la segona meitat, els anoiencs
no van deixar d’intentar-ho,
tot i la solidesa dels locals. Al
minut 60, el Terrassa es va
quedar amb deu jugadors i els
jugadors de Moha van assetjar
la porteria local, sense èxit. A
les acaballes del partit, amb els
igualadins bolcats a la porteria
del Terrassa, en un contracop
van fer el quart i definitiu gol.
La setmana vinent, els blaus
reben al Granollers, equip que
arriba amb molt bona ratxa.
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El CF Igualada torna
a puntuar després de 4
jornades

FUTBOL / PERE SANTANO

CF IGUALADA 0
AD SON SARDINA 0

L

Foto: Pere Santano

es igualadines empataven amb una jugadora
menys, després de quatre jornades perdent. Les blaves volien recuperar les bones
sensacions davant un equip
molt físic que sempre acostuma a travar els partits.
Les jugadores de Cubí eren
conscients que s’havia d’estar
alerta en tot moment. Des de
l’inici del partit, el desenvolupament del joc va ser l’esperat:
les igualadines volien portar la
iniciativa a través de la pilota
i les mallorquines intentaven
que les anoienques no se sentissin còmodes. Així i tot, al
tram final de la primera meitat, es van veure les primeres

arribades locals. Calia fer un
pas més.
La segona meitat va començar amb la mateixa dinàmica.
Però cada vegada hi havia més
arribades per part dels dos
equips. Quan semblava que
l’equip blau faria un pas endavant, va arribar una jugada en
què Marteta veuria la segona
groga.
Quedaven uns últims minuts,
on l’Igualada havia de resistir amb una jugadora menys.
L’equip va saber jugar els minuts finals i, fins i tot li va ser
un gol anul·lat a Júlia al minut
94. El duel va acabar amb l’empat a zero. Un punt que permetia a l’equip tornar a sumar.
Aquest proper cap de setmana, les blaves visitaran el camp
del Pallejà, rival directe a la
classificació.

Els veterans no s’activen fins a la segona meitat però acaben rascant un empat a Esparreguera
FUTBOL / LA VEU

R

eaccionaren tard els
veterans del CF Igualada davant els infortunis de la primera meitat
del partit, pagant en excés les
innocents errades que van
acabar amb gol. En la segona
meitat, esperonats per Xavi
Moyes, que va saber transmetre les sensacions vistes
des de la banda, els blaus
van jugar com acostumen a
fer-ho i van poder capgirar
el marcador. Només la manca de punteria en els metres

finals va impedir una clara
victòria igualadina. Malgrat
tot, els blaus sumen un punt
i l’experiència necessària per
no tornar a caure en els mateixos errors.
En el primer període els
blaus, incòmodes, no van
saber dibuixar en el terreny
de joc el bon futbol que ofereixen normalment. Per altra banda, els d’Esparreguera, murris, van saber treure
profit de dues innocents
errades blaves, anant al descans amb un còmode avantatge de dos gols.

En la segona meitat, Xavi
Moyes va saber portar l’expedició blava el retorn als orígens del futbol cooperatiu,
compromès i senzill, que va
fer que els blaus capgiressin
el marcador advers i el partit
acabés en empat.
Pels blaus van jugar, Diego,
Balagueró, Joan M., Robert,
Sevilla, Alexis, Farré, Massip,
Solís, Quim, Iván, Marc, Enric, Costa, Balcells, X Moyes,
Tort, delegat Ramonet. En la
propera jornada els blaus jugaran a Les Comes davant el
Bonaventura.
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La victòria “rigat” s’escapa a 19 segons del final del partit
HOQUEI PATINS / LA VEU

IGUALADA RIGAT 3
REUS DEPORTIU 3

L

’Igualada va veure
com se li esmunyia el
triomf davant un gran
Reus a l’últim sospir, en el
partit d’OK Lliga disputat el
passat dissabte a Les Comes.

Quan faltaven 19 segons i
després d’un partit molt exigent físicament (especialment pels arlequinats, amb
les baixes de César Vives
i Roger Bars), els del Baix
Camp van empatar jugant
sense porter. Va ser l’epíleg
de 7 minuts finals apassionants. 7 minuts on es van
marcar 5 dels 6 gols de la

L’Igualada Femení HCP
es classifica per a la
Copa Generalitat
HOQUEI PATINS / LA VEU

IGUALADA FEMENÍ HCP 6
REUS DEPORTIU 3

L

es igualadines van acabar superant a un Reus
Deportiu que va plantejar una defensa en zona gran
part del partit, però que no va
ser impediment per a que les
blaves acabessin golejant a les
roig-i-negres.
El partit començava amb cert
domini local i clares ocasions
de gol que al minut sis es transformava en gol gràcies a una
bona acció de Pati Miret col·locant la bola per l’escaire llarg en
un xut potent creuat dins l’àrea
(1-0).
Quatre minuts més tard era
Carla la que marcava el segon
gol de les igualadines que evidenciava al marcador la superioritat igualadina.
Reaccionava el Reus un minut
més tard per escurçar diferències (2-1). Però cinc minuts
més tard, al setze, una excel·
lent combinació entre Pati Miret i Carla Claramunt la materialitzava a gol Carla per tornar
a posar l’Igualada dos gols per
davant.
Les reusenques reaccionaven
abans d’arribar al descans i empataven el partit amb dues bones accions d’Íria Guillem per

posar el 3-3 al descans i que suposava un gerro d’aigua freda a
Les Comes.
L’Igualada sortia amb una
marxa més a la segona part i
fruit d’això marcaven al minut
set en una acció de Pati Miret
que una defensora reusenca
va desviar al fons de la xarxa i
suposava el quart gol igualadí,
que recuperava la iniciativa al
marcador (4-3).
Un minut després era Laia Cid
la que tornava a marcar en una
bona acció personal per posar
el cinquè de l’Igualada al marcador (5-3).
Les reusenques arribaven a
la desena falta d’equip i Carla
Claramunt transformava la falta directa i posava el sisè gol al
marcador i el seu tercer particular.
Amb el 6-3 s’arribava al final
del partit i classificava a l’Igualada Femení HCP per disputar
una nova edició de la Copa Generalitat i manté al capdavant
en solitatari a l’equip anoienc
amb 29 punts, a onze punts del
CH Mataró, segon classificat,
però amb un partit menys.
El proper partit serà contra
el CH Vila-sana, diumenge 1
de desembre, a les 16:05 h, i
retransmès en directe per la
Xarxa televisió. Les lleidatanes
ocupen la darrera posició amb
6 punts.

nit. Un autèntic espectacle.
Abans del tram final, només els visitants havien pogut marcar amb un gol molt
matiner de Marc Julià, per
darrere la porteria. Era el
minut 1 i mig, i fins al 18
de la segona part l’home del
partit va tenir un nom: Elagi
Deitg. El porter de l’Igualada va mostrar un estat de
forma descomunal aturant
totes les oportunitats dels
roig-i-negres.
A la segona meitat, un segon
nom es va guanyar la menció
de “l’home del partit”: Sergi
Pla. El de Vic va ser l’autor
dels 3 gols igualadins, un hat
trick que va estar a punt de
traduir-se també en 3 punts.
Al minut 17 Pla va empatar el partit transformant
una FD per targeta blava a
Najera; i 4 minuts més tard
el mateix Pla va avançar a
l’Igualada Rigat culminant
un gran contraatac. Tot i
això, el Reus va aconseguir
tornar a empatar només 49

segons més tard, per mitjà
d’Àlex Rodríguez.
Amb l’empat a dos, Pla va
tornar a avançar als igualadins amb una altra FD.
I quan ja semblava que els
punts es quedarien a Les
Comes el Reus va aconseguir empatar amb un gol de

Salvat jugant amb 5 jugadors de pista.
Amb aquest punt, els arlequinats ja en sumen 22 i ja
són matemàticament, equip
de la Copa del Rei. El pròxim compromís és una complicada visita al Palau Blaugrana el pròxim dissabte.

Foto: Joan Guasch
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Un Monbus CB Igualada molt seriós torna
de Mallorca amb una victòria sota el braç
BÀSQUET / LA VEU

MONBUS CB IGUALADA 82
BÀSQUET CALVIÀ 73

D

esprés de vèncer el
passat dissabte dia
16 de novembre al
pavelló de les Comes contra
l’Arenys en un matx igualat,
aquest passat dissabte el conjunt igualadí s’havia de desplaçar cap a les Balears per a
enfrontar-se al Flanigan Calvià.
L’enfrontament començava
de manera immillorable per
als igualadins que amb un
gran encert des del 6,75 (5
triples en el primer període)
que obria una escletxa en
el marcador des de bon començament. Els visitants no
ficarien les coses gens fàcils
i retallarien diferències per
deixar un 16 a 21 en finalitzar
el primer quart.
En el segon període l’encert
igualadí baixaria, fet que

aprofitaven els mallorquins
per a poc a poc igualar el
marcador. Les diferències en
aquest període es marcaven
des de la línia de tirs lliures,
on els locals aconseguien el
triple d’intents que els de
l’Anoia i això els valdria per
revertir el marcador i situar
un 39 a 38 a la mitja part.
A la represa una primera i
forta envestida mallorquina
els situava gairebé deu punts
per sobre en el marcador,
però la reacció igualadina,
de la mà de Miquel Benito,
anotant 7 punts sense error
en aquest període, va permetre als igualadins recuperar
el lideratge al capdavant del
marcador. Parcial de 17 a 24
en aquest període que deixava un marcador de 56 a 62
al termini dels 30 minuts de
joc.
Els primers cinc minuts de
l’últim període van tornar
a ser per als locals que van
tornar a igualar el matx. Però

uns últims cinc minuts on
l’Igualada va fer gala d’un
gran joc coral, van servir per
a segellar la victòria amb un
marcador final de 73 a 82.

Nova victòria del Monbus
CB Igualada que amb un balanç de 9 victòries i tan sols
una derrota segueix líder de
la conferència C-A de lliga

EBA, juntament amb el CB
VIC. Aquest proper cap de
setmana visitarà el pavelló de
les Comes l’Alfidén CB, dissabte a 3/4 de 6 de la tarda.

S’inaugura a Les Comes l’exposició
“Cist(elles): Història del Bàsquet
Femení a Igualada”

Derrota de l’Anytime
Fitness CB Igualada
contra el Draft Gramanet

BÀSQUET / LA VEU

BÀSQUET / LA VEU

hir dijous, a la sala
de barri del pavelló
de Les Comes, es va
inaugurar l’exposició CIST(ELLES): Història del Bàsquet
Femení a Igualada.
Es tracta d’una exposició que
repassa la història del bàsquet
femení a la nostra ciutat, des
dels seus inicis fins l’actualitat. L’activitat està emmarcada
dins dels actes de la Capitalitat
del Bàsquet Femení, que finalitza a finals del mes de desembre.
L’organització de l’acte es va fer
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, el Servei
d’Esports i el Club Bàsquet
Igualada. Es va realitzar la recepció dels assistents i es va
dur a terme uns breus parla-

DRAFT GRAMANET 57
CB IGUALADA 45

A

E

ments per part del Jordi Balsells,
president del Club Bàsquet Igualada; Lluís Vergés, directiu de la
Federació Catalana de Bàsquet i

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

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

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

Patrícia Illa, tinent d’alcalde i regidora d’esports de l’Ajuntament
d’Igualada, i posteriorment es va
passar a la visita de l’exposició.

l passat cap de setmana es va disputar a
Santa Coloma de Gramenet el novè partit de la
competició, Copa Catalunya,
contra un dels actuals rivals
directes. Des del minut zero
el conjunt local es va imposar en l’enfrontament gràcies
a una gran, defensa aconseguint cert avantatge en el
marcador.
Però deprès d’uns minuts,
l’equip igualadí va aconseguir refer-se, deixant un partit molt igualat. En el segon
quart es va mantenir la dinàmica igualada del primer
període. Així, s’arribava amb

un marcador al final de la
primera meitat de 18-23.
La segona meitat va estar basada en un joc molt dur, on
la falta d’encert per part de
l’equip igualadí va augmentar la diferència en el marcador. Finalment, l’encert rival
en l’últim quart va impedir
que les visitants tornessin a
competir pel partit, deixant
el marcador en 57-45.
Aquest dissabte les blaves
rebran a casa un dels rivals
més complicats de la competició, el Mataró .
Fitxa tècnica
Parcials: 13-8 10-10 19-11
15-16
Anotadores: Compte (0),
Carner (14), , Lamolla (9),
Jane (4) Amatlle (5), Aniento
(7), , Ojide (2), Puig(4)

Destrucci— d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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El sènior femení de l’Igualada VC
guanya i manté el lideratge de la lliga
VÒLEI / LA VEU

E

l Sènior Masculí Jorba Solà de l’Igualada
VC va perdre en el seu
desplaçament al Prat de Llobregat davant el Víkings, per
un 3-2, en un partit intens.
El punt aconseguit els manté
encara amb opcions de jugar
la fase d’ascens. Aquest cap de
setmana s’enfronten al Manresa, a les Comes, dissabte a
les 20.15.
El SFA guanyava els 3 punts
contra La Salle i manté el lideratge del grup. El primer
equip femení de l’Igualada
Vòlei Club va aconseguir una
nova victòria aquesta tem-

porada al Fortí de les Comes
per 3 a 0. Amb aquest triomf,
l’equip continua líder del grup
B de la 3a Divisió Catalana i
segueix mantenint intactes les
aspiracions de classificar-se
per a la fase d’ascens. El partit
no va començar de la millor
manera pel SFA, que ja en el
primer set es va veure forçat
a remuntar un marcador inicial d’1 a 7. De mica en mica,
l’Igualada va anar assolint el
seu joc fins a imposar-se per
25 a 15 al primer set i 25 a 14
en el segon. Durant el tercer
set, amb l’equip anoienc una
mica relaxat, es va arribar a
un marcador de 16 a 16, moment en el qual es va veure la

reacció de les líders del grup,
aconseguint guanyar aquest
últim set per un 25 a 18.
Finalment, cap de setmana de
victòries per les igualadines
del Sènior Femení B. Dissabte a la tarda es disputava el
partit ajornat contra el Cunit,
un dels rivals forts de la classificació. Partit intens on les
igualadines van aconseguir
treure tres punts d’or per a la
classificació. Diumenge van
jugar també partit amb el CV
Vilafranca, cuer de la lliga, on
també van sortir victorioses.
6 punts de cop que col·loquen
a les igualadines segones a la
classificació tot començant la
2a volta de la lliga.

Victòria còmoda de l’HL Igualada
HOQUEI LÍNIA / LA VEU

L

’HLIgualada començava el partit de diumenge amb ganes de victòria, que el podria catapultar a
les posicions capdavanteres
de la classificació, i entrar
així, provisionalment, en les
posicions que donen accés
al play-off final. És l’objectiu
d’aquesta temporada i aquest
partit era un pas més per poder complir-lo.
Així que es va fer un plantejament molt seriós. Començava
el partit amb respecte i sabent
treballar defensivament, per
poder així donar bones jugades d’atac. El gol no va trigar
a arribar, minut 16’40” fou
Albert Mudarra amb assistència d’Alex Cano, qui obria
el marcador.
Passaven uns minuts de certes
imprecisions, però els igualadins tornaven a dominar el
joc i augmentaven l’avantatge. En el minut 6’22” pujava
el 2-0, obra de Xavi Alvarez,
amb assistència de Nil Domènech. El 3-0 va ser un potent

xut de Roger Alemany des de
mitja pista que va foradar la
porteria rival. A falta de 2’43”
va ser en Marc Cano, que
amb una espectacular jugada personal anotava el 4-0 al
marcador. Abans d’arribar al
final de la primera part, encara va haver-hi temps d’anotar
un cinquè gol, en aquest cas
de Samu Ferrera, que van
fer una gran jugada amb Nil
Domènech, que el va assistir
perquè acabés amb el puck
dintre la porteria.
La segona part es sortia més
relaxat, conscients de la feina ben feta en els primers 20
minuts de joc. Això va fer que
el joc igualadí no fos tan espectacular, i l’equip barceloni
del Tsunamis aprofités per
marcar 2 gols, posant el 5-2.
Tocava tornar a treballar per
evitar ensurts. Així que li tocava de nou a Xavi Álvarez,
assistit per Roger Alemany,
que feia pujar el sisè gol igualadí, i calmar així els nervis faltant encara 6’50”. En
aquest temps l’HLIgualada
es va preocupar de controlar

el partit, tot i això els visitants van poder marcar a falta
d’1’57” per tancar el resultat
amb 6-3 al marcador.
Amb aquest resultat, l’equip
de casa es col·loca provisionalment a la zona de PlayOff, i es fa un gran pas per
assolir l’objectiu d’aquesta
temporada.
El pròxim partit el disputaran
el proper diumenge a les 20 h
a la pista del Cent Patins B, de
Rubí.
Jugadors: Joan Carles Santano, Oriol Sánchez, Nil Domènech, Roger Alemany, Albert Ojeda, Albert Muntades,
Albert Mudarra, Eric Valls,
Samu Ferrera, Adam Gràcia,
Àlex Cano, Marc Cano, Xavi
Àlvarez, Oriol Morera.
Butlleta extraviada
Des de l’HL Igualada informen que s’ha extraviat un
dels telonaris del club de la
Loteria Nacional. En concret,
no tindran valor les butlletes
del número 151 al 175 del número del club, el 14.559.

L’Handbol Igualada
retorna al camí de la
victòria
HANDBOL / LA VEU

HANDBOL IGUALADA 36
HANDBOL PARETS 29

L

’Handbol Igualada va
dominar tot el partit
contra el Parets. Des
del començament, els igualadins, amb un bon joc tant en
defensa com en atac es va posar pel davant en el marcador
i va acabar la primera part
amb un resultat de 18 a 15.
En la segona part l’equip de
casa va continuar amb el seu
joc fàcil i efectiu i va anar eixamplant la diferència en el
marcador. No es veia per part

de l’Handbol Parets cap capacitat de reacció per anivellar
el marcador. L’Igualada aconseguia arribar al minut 30 de
la segona part amb la major
diferència al favor seu, 7 gols.
El final de 36 a 29, un resultat just pel joc desplegat pels
igualadins el passat diumenge
a Les Comes.
L’Igualada va complir amb
una victòria que li era necessària per mantenir-se en llocs
adients en la lliga i allunyar-se de les posicions de
descens. Aquest cap de setmana, l’Handbol Igualada es
desplaça a Martorell en la 9a
jornada.

Fred, vent i victòria a
Lleida

RUGBY / LA VEU

D

ia fred i ventós a Lleida aquest passat dissabte però amb ganes
de Rugby després que, tot just
començar la lliga regular, els
nois i noies de l’Anoia Rugby
Club i l’Esparreguera Rugby
haguessin estat una setmana sense competició degut al
calendari. De fet tampoc hi
havia partit de lliga aquesta
setmana però els amics del
CE INEF Lleida van proposar
un amistós que es va acceptar
sense dubtar-ho.
El partit va començar amb
ritme i contundència per part
del Lleida tot i que una ràpida marca de l’Anoia Rugby
Club va calmar les coses i va
fer veure als hipovikings que
jugant ordenats i amb intel·ligència podrien tenir el matx
sota control.
A poc a poc les noies i nois
del conjunt format per l’Ano-

ia R.C. I l’Esparreguera R.C.
van anar entrant al partit gràcies a una gran línia defensiva, que va haver de treballar
de valent per parar els atacs
de l’Inef Lleida Rugby, i a les
bones accions dels tres quarts
de l’equip que van anar posant distància al marcador arribant a la mitja part amb un
favorable 5 a 38.
Segona part molt similar a la
primera quant a desenvolupament del joc, protagonisme absolut per a les primeres
línies anoienques que van
haver de treballar fort i dur
per posar fre als de ponent i
crear espais perquè els atacs
de l’equip poguessin arribar a
bon port deixant el tempteig
final en un 15 a 50 merescut.
Un altre partit que serveix
per seguir evolucionant i millorant el joc del conjunt, i tot
i que encara s’han de polir
molts aspectes, es va veure
una millora evident.
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Bons resultat de l’aleví del CN Igualada a la piscina d’Horta
NATACIÓ / LA VEU

E

l passat dissabte 23 de
novembre, l’equip aleví
del CNI es va desplaçar
fins al barri d’Horta per competir en la tercera jornada de
lliga alevina, en una tarda on
les proves que es disputaren
foren els 200 m estils, els 200
m lliures, els 50 m papallona i
els relleus masculins de 6x50
m lliures i els 4x50 m lliures
femenins.
A part del club igualadí, i
del club amfitrió, la UE Horta, també hi participà el CN
Montjuïc, en una competició

molt frenètica i ràpida on els
nedadors hagueren de nedar
fins a 4 proves en poc més
d’una hora, sense pràcticament descans entre proves,
fet que dificultà força la realització de marques personals. Malgrat això, els resultats dels joves nedadors del
CNI foren molt bons, aconseguint-se nombroses marques
personals al llarg de la sessió.
D’entre tots els nedadors cal
ressaltar les actuacions de
Jan Jardí, Guiu Egea, Oriol Alonso i Isaac Carmona, rebaixant molt les seves
marques i aconseguint grans

registres en totes les proves,
així com les joves nedadores
Laia Carné i Martina Llorach,
que cada cop es mostren més
adaptades a la categoria alevina, rebaixant progressivament les seves marques personals.
La propera competició de
l’equip aleví del CNI no serà
fins al proper més de gener,
en plenes festes nadalenques
amb la celebració a les instal·
lacions del CN Barcelona el
Trofeu del Nedador Complet
amb la participació dels 80
millors nedadores i nedadores de cada categoria.

La 31a edició de la Cursa de l’Esquiador torna a ser un èxit
CURSES DE MUNTANYA / LA
VEU

D

iumenge passat va tenir lloc la ja clàssica
Cursa de l’Esquiador
organitzada pel Club Excursionista UECANOIA i l’Ajuntament d’Igualada. Aquesta
cursa, que s’organitza cada any
en una població diferent de la
comarca de l’Anoia (o poblacions de comarques properes),
va celebrar-se aquest any a
Igualada incloent-la dins dels
actes de commemoració de
la “Ciutat Europea de l’Esport 2019”. Són ja 31 edicions
d’aquesta prova que es disputa en 3 modalitats: BTT i trail
com a modalitats competitives
i la caminada com a popular.
A dos quarts de nou del matí
va sortir la primera modalitat
(trail) que dirigint-se cap a
l’Espelt, Rubió, etc. van realitzar un circuit de 19 km i 690
m de desnivell positiu, transcorrent en la gran part del seu
recorregut per corriols. Finalitzava en primera posició

absoluta masculina i amb un
temps de 1:26 Daniel Baraldés
i en femenina Mesi Arcos amb
1:39.
A tres quarts de nou en punt
es va donar el tret de sortida
a la caminada popular agafant
la mateixa direcció que la modalitat de trail i amb un circuit
de 16,5 km i 400 m positius.
Els més de 400 participants de
la caminada van poder gaudir
d’un recorregut desconegut
per la gran majoria dels seus
participants tot i la proximitat
amb Igualada, i que els primers (Gabi Álamo) van realitzar amb menys de dues hores.
Els participants van destacar
les bones vistes que van tenir
sobretot en el seu pas pel Mirador de l’Èlia, el punt més alt
del recorregut.
A les nou va ser el torn de les
BTT que, amb sortida neutralitzada des de l’Estadi Atlètic
fins al rec d’Igualada, els va
dur a fer un circuit de 34,5 km
i 850 m positius passant pels
termes de Vilanova del Camí,
Montbui i Carme combinant

trams tècnics amb trams més
ràpids que va permetre a Roger Ferrer acabar-la amb 1:38
mentre que Noemí Moreno entrava amb un temps de
2:03.
La festa va acabar amb el repartiment de premis (destacar
el premi per equips de trail

MKM

TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra
bancs: Index revisió IRPH,
despeses de la hipoteca,
clàusula terra...
Cancel.lació
legal de deute
(segona oportunitat)
Per més informació,
truca’ns al: 629 77 31 01

Serveis de neteja
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oficies, locals comercials, empreses, escoles, etc.
Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56
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per l’Escola Esportiva CERRR
UECANOIA i el de FES BICI
a l’equip més nombrós de btt),
el sorteig d’una bicicleta oferta per ABBA Cicles i un vol
en globus per Kont-Tiki.
L’organització de la cursa
agraeix a l’empresa Toyota Igualada el seu patrocini

d’aquesta edició 2019. De la
mateixa manera agraeix la
feina realitzada pels gairebé
100 voluntaris que de manera
desinteressada van ajudar a
dur el correcte desenvolupament d’aquesta cursa, ja que
sense ells seria impossible
poder tirar endavant aquesta
cursa.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Trinitat Martínez Farrés
T. 619 422 292 - 618 817 555
C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada
* Relacions amb l'administració
(ajuntament, negligències mèdiques, contenciosos)
* CivilAdministradors
(consum, de
contractes,
família)
finques
* Administració de finques
* Mediació

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53
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Abdessamad Oukhelfen (CAI),
primer atleta estatal absolut al Cros
Internacional d’Alcobendas
ATLETISME / LA VEU

L

’atleta Sub-23 del CAI
Petromiralles Abdessamad Oukhelfen, va assolir una sensacional 6a posició general absoluta, i primer
atleta estatal classificat, en la
37a edició del Cros Internacional de la Constitución, disputat diumenge a Alcobendas
(Madrid), novament amb una
multitudinària participació,
entre ells diverses primeres
figures del Cros internacional
i estatal, en formar part del
circuit internacional IAAF
d’aquesta temporada, que in-

clou les millors proves a nivell mundial.
Hi van participar 2 atletes
del C.A. Igualada Petromiralles amb una brillant actuació global, entrant 6è absolut,
i 1r atleta estatal en la prova
internacional masculina Abdessamad Oukhelfen.
Abdessamad
Oukhelfen
era 6è absolut amb 30’13”
en la prova elit internacional masculina sobre 10.060
m de recorregut dominada
per Thierry Ndikumwenayo
(Playas de Castellón) amb
29’23”, seguit de Thomas
Ayeko (Uganda) 2n amb

29’27” i 3r Rodriguez Kwizera (Burundi) amb 29’31”,
imposant-se
Abdessamad
Oukhelfen novament a atletes estatals del nivell de Fernando Carro (Nike), 7è amb
30’54”, Hamid Ben Daoud,
8è, i Mohamed Alí Jelloul, 9è,
entre altres.
Naima Ait Alibou es va haver
de retirar per problemes físics
en la prova elit internacional
femenina, sobre 8.000 m. de
recorregut, dominada per
l’atleta de Kènia Eva Cherono
amb 27’10”, entrant 5a i 1a atleta estatal Irene Sánchez Escribano (Adidas) amb 28’02”.

Tres podis per als atletes
del CAI a la Jean Bouin
ATLETISME / LA VEU

D

iumenge passat, el
circuit de la muntanya olímpica de
Montjuïc a Barcelona va
acollir un any més les curses
corresponents a la 96a Jean
Bouin - G.P. Allianz, que amb
organització del diari esportiu Mundo Deportivo i Zona
Vip Events va reunir una munió d’atletes de les diferents
categories, amb uns 11.000
inscrits, amb més de 10.000
corredors en les Curses Open
i Veterans de 10 i 5 km, i que
van protagonitzar una interessant matinal atlètica, amb
resum televisiu per Esport-3
la nit del diumenge.
Hi van participar un grup
d’atletes, triatletes i membres
del CAI Popular, del C.A.
Igualada Petromiralles/Jocnet amb una destacada actuació global, amb un total de 3
podis en les proves respectives.
Pel que fa als atletes del CAI
participants en les categories de Promoció/Federats,
van sobresortir les actuacions d’Anna Torras, 2a Sub-18
amb 12’44” sobre 3.600 m de

cursa conjunta amb les Sub16, categoria en què va ser
2a Carla Bisbal amb 12’55”, i
també d’Oriol Alonso, 3r en
categoria Sub-14 amb 7’37”
sobre 2.400 m. de cursa.
Pel que fa a les multitudinàries curses Open, Guillem
Carner assolia la 4a posició absoluta en la dels 5 km
amb 15’19”, entrant 146è
Toni Jorba amb 20’16”, 183è
Luis Perea amb 21’20”, i 823è
Carles Riba, amb 30’10”. Els
guanyadors absoluts van ser
Marc Cunyat amb 14’55”, i
Silvia Guerra (ISS-L’Hospitalet) amb 17’05”.
Pel que fa a la Open dels 10
km, Josep Martínez era 32è
amb 34’53”, Pablo Caride
302è amb 39’57”, 1713è Santi
Navarro amb 48’31”, i 2.154ª
Maribel Grau amb 50’13”. Es
van imposar en els 10 km.
Reyes Estevez, amb 32’33” i
Dolores Chiclana (Cueva de
Nerja) amb 34’01”.
Els guanyadors de la prova
Sènior Internacional Jean
Bouin, foren Michel Bereket
(Eritrea), amb 30’23” sobre
9.900 m, i Siham Hilali (Marroc) amb 22’32” sobre 6.600
m de cursa.

Gran actuació dels
atletes del CAI al Cros
de Castellar
Laura Giménez (CAI), 9a al G.P. de
Marxa Atlètica Ciutat de Manresa
ATLETISME / LA VEU

D

iumenge passat es va
disputar al Passeig
Pere III de Manresa el
G.P. de Marxa Ciutat de Manresa, 13è Memorial Enric Villaplana, amb organització de
l’Avinent Manresa, amb una
considerable participació.
Hi van participar dues atletes
del CAI Petromiralles, sobresortint el 9è lloc en la prova
absoluta femenina de Laura
Giménez (4a Sub-18), amb
28’40” per cobrir els 5 km
d’aquesta categoria, dominada
per Mireia Urrutia (C.A. Canaletes) amb 24’13”.
Ares Giménez era 15a en Infantils (Sub-14) femení, amb
21’03”, sobre els 3 km. de recorregut de la categoria.
El guanyador absolut mascu-

lí va ser Roberto Vieiro (C.A.
Santiago), amb 22’44” per co-

brir els 5 km de la cursa absoluta masculina.

ATLETISME / LA VEU

E

ls atletes del C.A. Igualada
Petromiralles/
Jocnet, tingueren diumenge una molt destacada
actuació en la seva participació en el 42è Cros Vila de
Castellar - 31è Memorial Pere
Hernández.
Sobresortiren les actuacions
dels Sub-10 masculins amb la
victòria de Martí Pain, amb
4’01”, seguit d’Arnau Callizo, 10è amb 4’32”, 28è Quim
López amb 5’03”, 31è Sami
Serra amb 5’05”, 32è Izan
Arroyo amb 5’08”, i 41è Ivan
Martínez amb 5’45”, sobre
1.120 m de cursa.
Cal ressaltar també a les Sub8 femení, amb el 2n lloc de
Marina Puig, amb 2’34”, el 5è
de Valèria Puig amb 2’46”, i
entrant 11a Rut Sánchez amb
3’06”, sobre 700 m de cursa.
Blanca Moreno era 22a en
Sub-12, amb 6’08”, sobre
1.440 m de cursa. Pel que fa
als Sub-8 masculí, era 23è

Eduard Lancina amb 2’55”, i
33è Pol Grados amb 3’07”, sobre 700 m de cursa.
Èlia Martínez era 24a en Sub10 amb 5’26”, seguida de Mariona Fortuny, 30a amb 6’02”,
sobre 1.120 m de cursa.
Pau Sala era 24è en Sub-12
amb 8’41” sobre 2.070 m de
cursa, entrant 30è Oriol Casanellas amb 9’01”, 32è Guim
Casanellas amb 9’09”, i 40è
Ferran Torra amb 9’50”.
Els guanyadors absoluts del
Cros foren Xavi Planas (C.A.
Castellar) en masculí, amb
23’02” sobre 6.990 m i Encarna Nuñez (C.A. Granollers) en femení, amb 16’31”
sobre 4.660 m de cursa.
Paula Cambero (CAI), 8a
Sub-14 al Cros de Riudellots
També diumenge, l’atleta del
CAI
Petromiralles/Jocnet
Paula Cambero, era 8a en la
cursa de categoria Sub-14 fem.
del 26è Cros de Riudellots de
la Selva, amb 6’39” per cobrir
els 1.620 m de cursa.
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Georgina Gabarró segona classificada i plata per l’equip femení
del CAI Triatló al Duatló de muntanya de Porqueres
DUATLÓ / LA VEU

E

l passat diumenge 17
de novembre es disputava la segona prova de
la temporada de Duatlons de
Muntanya amb la celebració
de la III edició del duatló de
Porqueres, on els integrants
del Club Atlètic Igualada Triatló aconseguien 4 podis individuals i 1 per equips.
Cal destacar la gran actuació de Georgina Gabarró que
aconseguia la segona posició
de la general femenina i juntament amb la resta d’integrants de l’equip femení format per Susagna Rodriguez,
Cristina Bru que aconseguia
també la 1a posició a la categoria Sub23 i Lola Brusau 1a
en categoria V2, aconseguien

la segona posició per equips.
L’equip masculí aconseguí
una magnífica 6a posició per
clubs, equip format per 6 integrants i on l’atleta júnior
Ferran Carreras aconseguia
la segona posició a la seva categoria.
Un total de 162 participants
fan finalitzar la prova que
constava de tres segments,
7 km de cursa a peu, 17 km
amb BTT i 3,5 km de cursa
a peu per finalitzar la segona
prova puntuable de la lliga
catalana de Duatlons, i on els
dos equips varen aconseguir
uns punts molt importants de
cara a la classificació final.
Els resultats dels components
del CAI Triatló Petromiralles
van ser:
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Femení:
2a - Georgina Gabarró Morente. 1:51:16
9a – Susagna Rodriguez Ruano. 2:02:39
10a – Cristina Bru Clotet.
2:03:55
14a – Lola Brusau Alòs.
2:08:11

Masculí:
19è – Albert Solè Salcedo.
1:30:30
21è - Carlos Larios Jiménez.
1:31:02
22è – David Sererols Torra.
1:31:18
31è – Ferran Carreras Lavila.
1:33:18
114è – Luis Jiménez Montes.
1:55:25
118è – Manel Vivancos Gonzalez. 1:58:37

Òdena acull aquest diumenge la XI Duatló de Muntanya
DUATLÓ / LA VEU

A

quest diumenge 1
de desembre Òdena
acollirà la XI Duatló de Muntanya d’Òdena,

una competició organitzada
pel Club Esportiu Mossos
d’Esquadra (CEME) amb la
col·laboració de l’Ajuntament
d’Òdena. La prova s’emmarca
en el VIII Campionat de Ca-

talunya de Policies i Bombers
i és puntuable per al Circuit
Català de Duatló de Muntanya i Lliga de Clubs.
El passat dissabte 16 de novembre, al saló de plens de

l’Ajuntament d’Òdena, es
va presentar l’esdeveniment
amb la presència de Josep Denuc, vicepresident del Club
Esportiu Mossos d’Esquadra (CEME), Carles Perez,
director de la cursa, Maria
Sayavera, alcaldessa d’Òdena
i el regidor d’Esports, Pepe
Copoví.
El Parc de la Font d’Òdena
serà el punt de sortida i arribada de la prova que comptarà amb un circuit de 5 km
run, 21 km BTT i 2,5 km run.
Els organitzadors volen que
la prova esdevingui cada vegada més popular per fomentar l’esport a tots els nivells.
En aquest sentit s’han creat
diferents categories.
L’esdeveniment espera acollir els millors esportistes
d’aquesta especialitat, Dualtó, del territori. Les places
estan limitades a 250 parti-

cipants per facilitar el pas de
tots i totes les participants
sobretot en les zones de corriols.
Com cada any, la prova tindrà un vessant solidari aportant una part de les inscripcions a l’Associació Catalana
de Fibrosi Quística.
El vicepresident del Club Esportiu Mossos d’Esquadra,
va agrair la col·laboració de
l’Ajuntament i celebra que
un any més es pugui realitzar
al municipi odenenc, ja que
gaudeix d’unes molt bones
condicions pel traçat de la
prova. Per la seva banda l’alcaldessa, Maria Sayavera va destacar la importància d’acollir esdeveniments com aquests que
porten al municipi gent d’arreu
del territori i és positiu per la
dinamització del comerç i, sobretot, perquè ajuden a posar
Òdena al mapa.
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Cap de setmana ple d’emocions per
l’Igualada CG Aula
GIMNÀSTICA / LA VEU

D

issabte es va celebrar
el 5è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, una competició amb
les millors gimnastes a nivell
Internacional i on el gimnasta Marc Salvador va estar
convidat per fer una exhibició. El públic allà present va
gaudir de l’exercici que el va
proclamar campió d’Espanya el passat mes de juny.
Per altra banda, el diumenge
van venir a Igualada dues de
les millors gimnastes, Natàlia Garcia i Polina Berezina,

les quals tenen una gran trajectòria al món de la gimnàstica rítmica i actualment
lluiten per obtenir una plaça
per participar en els pròxims
Jocs Olímpics.
Una cinquantena de gimnastes van poder gaudir d’una
màster Class d’aquestes gimnastes que van fer gaudir a
tothom, i van donar consells per poder aconseguir
els seus somnis. Una vegada
finalitzada la màster Class
l’Igualada Club Gimnàstic
Aula va fer la seva presentació del nou curs 2019/2020,
una nova temporada plena

de reptes i nous projectes.
Es va poder comptar amb
la presència de la regidora
d’esports, Patrícia Illa, que
va animar a continuar endavant.
La presentació va acabar
amb uns balls d’exhibició de
la Natàlia i la Polina que van
fer gaudir de la gimnàstica
rítmica a tots els presents.
Des de l’Igualada Club Gimnàstic Aula volen donar les
gràcies a tots els patrocinadors i col·laboradors que ajuden al fet que el club igualadí
segueixi endavant amb moltes ganes de nous reptes.

Ivet Bonet, del P.A.
Igualada, al Campionat
de Barcelona

PATINATGE / LA VEU

E

l diumenge 17 de Novembre la Federació
Catalana de Patinatge
va organitzar el Campionat
de Barcelona de categoria
Infantil a Sant Fost de Camp-

Toni Bou també guanya el trial de
Rennes
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A

mb la victòria a Rennes, a França, ja són
64 les victòries de
Toni Bou en trials sota sostre
i és que pel pilot pierenc, amb
l’Honda no hi ha límits i això
va per llarg, ja que no es veu
ni a curt ni a mitjà termini un
pilot que li pugui fer ombra.
Al finalitzar aquest trial de
Rennes, Bou comentava: “Avui
no he començat molt bé la primera volta, sí que he encertat
amb els punts, però no amb les
sensacions en el meu pilotatge; no em sentia a gust i m’ha
costat bastant poder tirar endavant les zones. Hem de treballar perquè en les pròximes
carreres no tinguem aquestes

sensacions, ja que és molt fàcil
quedar-te fora de les rondes.
Finalment he pogut passar bé
la segona volta i la final per
emportar-me la victòria. Vull
felicitar l’organitzador de la
prova, que ha preparat un trial
molt difícil i on crec que el públic ha gaudit molt. Ara ve una
aturada fins a la tercera prova

a Budapest, així que era molt
important sortir líder d’aquí”.
Després de guanyar els dos
primers trial del campionat
del món indoor, Toni Bou encapçala còmodament el mundial, campionat que ara estarà
un mes i mig inactiu fins a
mitjans de gener amb el trial
hongarès a Budapest.

Dos dels tres equips de
MCI es classifiquen en el
Ral·li 2000 Viratges
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A

quest passat cap de
setmana es disputava la 59a edició del
tradicional Ral·li 2000 Viratges organitzat pel Biela Club
Manresa. Constava de sis
trams que es repetien dues vegades cadascun d’ells. Eren els
d’Aleny, Hostal Nou, La Font,
Taurons, Galera i Puig-reig.
Tres eren els equips de Moto
Club Igualada que hi van participar, dos d’ells van aconseguir acabar el ral·li i l’altre, el
format per l’igualadí Marcel
Abad i Pere Requena amb el
Peugeot 208 dins el Volant

Cap de setmana de bàsquet a Les Comes amb la Lliga EBA i la Copa Catalunya!
Dissabte: 17.45h Monbus CBI - Opel Zavisa Alfidén CB
19.30h Anytime Fitness CBI - UE Mataró
Diumenge : 19.30h Anytime Fitness CBI - Snatts Femení Sant Adrià B

Us esperem !

sentelles.
Per part del Club Patinatge
Artístic Igualada hi va participar la Ivet Bonet, que tenint en compte que és el seu
primer any a la categoria, va
assolir una meritòria 19a posició.

RACC, van haver d’abandonar
en el primer tram, el d’Aleny,
per sortida de carretera.
Així molt bon ral·li de Marc
Cañellas copilotat per Aleix
Hernández amb Citroën Saxo
que es classificaren en segona
posició a només 3” del guanyador dins el Trofeu Ral·lisprint.
Pel que fa a Joan Morros i Carles Planell, ocuparen el desè
lloc amb el VW Golf també
dins el Trofeu Ral·lisprint, categoria aquesta que els equips
tan sols havien de fer la meitat
dels trams, o sigui els d’Aleny,
Hostal Nou i La Font un parell
de vegades cadascun d’ells.
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C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

Espai patrocinat per

www.rendaurbana.cat

“Nenes i nens”, un cop de puny al masclisme, a l’Ateneu
L’obra, dirigida per Joel Joan i interpretada per Anna Sahun, tanca la programació teatral de tardor
TEATRE / LA VEU

D

iumenge 1 de desembre, a les 7 de la tarda,
el Teatre Municipal
l’Ateneu clou la seva programació de tardor amb l’espectacle Nenes i nens de Dennis
Kelly, interpretat per Anna
Sahun i dirigit per Joel Joan.
La història d’una dona emprenedora i mare de família que
intenta fer-se un lloc en un
sistema patriarcal. És un relat
en primera persona, una dona
que s’explica la seva vida personal i laboral tal com la sent.
Una història humana, directa, sense embuts i que atrapa.
L’espectacle és una producció
de La Villaroel i Arriska.
Les entrades es poden comprar al Punt de difusió cultural i turística d’Igualada (Sala
Municipal d’Exposicions c.
Garcia Fossas, 2 -pl. de la
Creu) de dimarts a divendres,
de 18.30 a 20.30 h. El dissabte, d’11 a 14 i de 18 a 21, i el
diumenge, d’11 a 14 h i des
d’1 hora abans de la funció a
la taquilla del Passatge Vives.
Les entrades tenen un preu de
18 € i 15 €, amb descomptes
per a diversos col·lectius. Els
joves de fins a 25 anys podran
comprar les entrades a 5 euros, acreditant la seva edat
amb el DNI, en una proposta
que s’emmarca en la campanya Fins als 25 a cinc. També
es poden adquirir en línia a
www.teatremunicipalateneu.
cat, sense comissions.
L’obra: Nenes i nens

Segons Joel Joan, el director
de l’espectacle, Nenes i nens és
un repte per a tothom: “Per a
l’actriu que l’interpreta, sens
dubte, però per a l’espectador
que l’hagi de veure, també.
És un text sense filtres, sense
metàfores, sense concessions.
La nostra heroïna és una dona
valenta i intel·ligent que ens
explica la seva vida tal com la
sent, tal com la pensa. Sense
endolcir-la, ni maquillar-la.
Imagineu-vos que sou en un
“club nocturn de comèdia” i
que de sobte puja a l’escenari
una dona que us fa riure amb
les seves misèries. Una dona
que no sent compassió per ella
mateixa i que sap riure’s de tot.
Bé de tot, tot potser encara no.
Però Nenes i nens no és només
un monòleg per riure de les

ocurrències de la nostra protagonista. És un cop de puny
al masclisme invisible, latent i
corrosiu que no desapareix de
les nostres societats i que de
tant en tant es mostra amb tota
la seva cruesa. Nenes i nens és
un acte de coratge davant de
l’adversitat, davant del que és
incomprensible i inassumible.
És una oda a la vida. Una llum
d’esperança. Rendir-se no és
una opció”.
Ella és una dona emprenedora, valenta, que no acota el
cap davant les adversitats. Està
casada amb un paio espavilat
amb qui ha acabat tenint dos
fills. Va conèixer el seu marit
fent cua en un vol de baix cost
i d’entrada li va caure com el
cul. Però va resultar ser un
paio espavilat amb qui va aca-

bar tenint dos fills. La gran vol
jugar a arquitectes i construeix
edificis de fang, son germà els
hi bombardeja perquè “s’hi
han amagat els terroristes”.
Ser una bona mare pot resultar frustrant. Ser una dona
emprenedora, també. Però el
més frustrant de tot és descobrir, massa tard, que l’home de
qui et vas enamorar és l’home
equivocat.
Una obra dirigida per Joel
Joan i interpretada per Anna
Sahun
L’autor de l’obra Dennis Kelly
(Barnet, 1970) és un escriptor
i productor anglès de cinema,
televisió i teatre. Internacionalment és conegut per les
seves adaptacions per a musicals (Matilda el musical, premi

Tony 2013 i Olivier 2012, entre
molts d’altres) i per les seves
col·laboracions amb la BBC.
Pel que fa al teatre, és l’autor de la polèmica Osama the
Hero (premi Meyer-Whitworth Award 2006), obra amb un
títol provocador que parla sobre l’estat de por dins la nostra
pròpia societat.
L’obra és dirigida per Joel Joan,
membre fundador i productor
executiu d’Arriska SL des del
2000. El febrer de 2008 va ser
nomenat resident del Col·legi de Directors de Catalunya,
càrrec amb el qual va impulsar la creació de l’Acadèmia
del Cinema Català. Ha estat
el director de muntatges teatrals d’èxit. Ha estat creador de
la sèrie de TV El crac i Porca
misèria. A més, Joel Joan ha
obtingut un gran èxit dirigint
la sitcom catalana Plats bruts
(1999-2002) i l’adaptació cinematogràfica de la peça escènica El nom. Joel Joan compta
també amb una extensa trajectòria com a actor.
I la protagonista de l’obra és
l’Anna Sahun, actriu de teatre,
cinema i televisió. En teatre
destaquen les seves interpretacions a: Ricard III (2017)
al TNC, dirigida per Xavier
Albertí; Idiota (2015), dirigida per Jordi Casanovas; Fum
(2013) al TNC, dirigida per
Josep Maria Miró; Les tres
germanes (2011), entre moltes
d’altres. En televisió és coneguda pel gran públic per interpretar personatges com la
Laia a la sèrie Porca misèria o
la Lídia de La Riera.

La Biblioteca Central d’Igualada amplia el seu horari
i obrirà 40 hores setmanals
BIBLIOTECA / LA VEU

L

a Biblioteca Central
d’Igualada ampliarà, a
partir del mes de desembre, el seu horari d’obertura al públic i passarà a obrir
a 2/4 de 4 de la tarda, en
comptes de les 4 com feia fins
ara. A més, els dissabtes tan-

carà a 2/4 de 2 en comptes de
la 1. Amb aquesta mitja hora
més diària la Biblioteca arriba a les 40 hores setmanals
d’obertura al públic i dóna
resposta a les demandes dels
joves que fan horari intensiu
i fan més ús de la Biblioteca a
les tardes. Així doncs, el nou
horari serà matins de dimarts

a divendres de 10 a 1; tardes
de dilluns a divendres de 2/4
de 4 a 2/4 de 9, i dissabtes de
10 a 2/4 de 2. El nou horari
entrarà en funcionament el
dilluns 2 de desembre i serà
l’habitual del període d’hivern.
Sala d’estudi nocturna al desembre i gener

D’altra banda, i en col·laboració amb el departament
de Joventut de l’Ajuntament
d’Igualada, la Biblioteca tornarà a obrir la Sala d’estudi
en horari de cap de setmana i nocturn a partir del 14
de desembre i fins al 19 de
gener. D’aquesta manera els
estudiants majors de 16 anys

tindran a la seva disposició
l’espai per preparar els seus
exàmens. L’horari d’obertura
serà els dissabtes, de 4 de la
tarda a 12 de la nit, i els diumenges, de 10 a 2/4 de 2 i de
4 a 12 de la nit. Els estudiants
disposaran del servei de wifi
i per accedir a la sala s’haurà
de presentar el DNI.

46

| CULTURA

Divendres, 29 de novembre de 2019

Tots els guardonats als Premis Ciutat d’Igualada 2019

Lliurats els 24ns Premis Ciutat d’Igualada
al Teatre Municipal l’Ateneu
CULTURA / LA VEU

E

l diumenge 24 de novembre es va dur a terme la gala de lliurament
de la 24a edició dels Premis
ciutat d’Igualada, en un acte
amenitzat pel Quartet Altimira i en què la ciutat d’Igualada
fa de reconeixement al món
cultural, de l’art, la recerca i
el compromís social. La cerimònia va comptar en aquesta
ocasió amb la presència de les
delegacions de ciutats agermanades amb Igualada, concretament de Lecco (Itàlia) i
Aksacovo (Bulgària).
El regidor de Promoció Cultura i Relacions Institucionals,
Pere Camps, va obrir l’acte
amb un parlament en què va
posar en valor el paper transformador de la Cultura i que
va donar pas al lliurament dels
diversos certàmens que formen part del cartell dels Ciutat d’Igualada.
Els Premis
El Premi Paquita Madriguera
de composició musical, que
recorda la pianista i compositora que va néixer a Igualada,
va ser declarat desert, en considerar-se que no hi havia cap
obra amb prou entitat per ser
mereixedora del premi, segons
el criteri del jurat, format per
Salvador Brotons Soler, Josep
Comellas Rosiñol, Francesc
Gregori Pons, Manel Camp i
Oliveras, Gerard López Boada
i Maria Queralt Martí, mantenidora del premi.
El Premi de Disseny, que por-

ta el nom de Gaspar Camps,
té per objectiu reconèixer el
talent dins del món del disseny en els seus diferents àmbits. Aquest any se centrava en
el disseny gràfic, en els seus
tres grans àmbits: editorial,
packaging i treballs d’identitat
visual corporativa. Es tracta
d’un premi que compta amb
el suport de l’entitat Disseny
Igualada i de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps. El
premi està dotat amb el guardó Ciutat d’Igualada i 1.350
€, i va ser atorgat per Marisa
Vila, tinenta d’alcalde regidora
d’Ensenyament, Universitats i
Joventut. El jurat, format per
Ester Comenge, Xavier Vives,
Raquel Camacho, mantenidora de les bases, Pere Camps
Oviedo, Josep Rabell i Joan
Sala i Vilaseca, que va actuar
de secretari, va atorgar el premi a l’Estudi Quartada, format
per Pau Parcerias Vilella, Mariona Pujol Gabaldón, Albert
Soler Aparici i Albert Vendrell
Ortiz, pel projecte “Cartelleria
del barri de Xauxa”.
El Premi d’Art Digital Jaume
Graells, impulsat pel Centre
Informàtic de l’Anoia, CEINA
i l’Ajuntament, el va lliurar
Celeste Graells Gabaldon, de
Renda Urbana, patrocinadors
del guardó. El jurat format per
Manel-Josep López i Seuba,
Ada Jover Sampere, Josep-Maria Rosich i Morist, Xavier Vives i Sabaté, Joan Domènech i
Ventura, Eulogi
Domènech i Roig i Teresa
Creus i Bel, va atorgar el premi, dotat amb el guardó Ciutat

d’Igualada, una llicència original atorgada per Corel i 1.800
€, a l’obra “Almas”, d’Antonio
Lorente Navarro, d’Almeria.
El Premi Joan Llacuna de Poesia, que compta amb el suport de l’Ateneu Igualadí i el
Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada, està dotat amb
el Guardó Ciutat d’Igualada,
1.350 € i la publicació de l’obra
a Viena Edicions. El guardó
el va lliurar Lluís Cerarols i
Cortina, director dels Serveis
Territorials del Departament
de Cultura de la Generalitat a
la Catalunya Central i el veredicte el va emetre el jurat format per Enric Viladot i Presas,
director de Viena i mantenidor del premi, Laura Rosich i
Mena, Oriol Gabarró Castelltort, Carmel·la Planell Lluís,
M. Teresa Miret Solé. Del total
de 39 poemaris a concurs, va
atorgar el premi al poemari
“Porus Gebrats”, de l’autor, Josep Plana Aspachs, de Barcelona, nascut a Berga, i que signa les seves obres com a Josep
Plasaspachs. La presidenta de
l’Ateneu, Mireia Claret, i Carmel·la Planell, en representació de la secció filològica del
CECI, van atorgar, al final de
l’acte, els guardons que cada
entitat concedeix a l’autor.
El Premi de Fotografia Procopi Llucià, que recorda la
figura d’un dels fundadors
de l’Agrupació Fotogràfica
d’Igualada l’any 1929, compta
amb el suport organitzatiu de
l’AFI i està dotat amb el Guardó Ciutat d’Igualada, i 1.000 €
en concepte de drets d’autor,

Els Premis Ciutat ‘Igualada són el reconeixement al món cultural,
de la recerca i del
compromís social de la
nostra vila
i un segon premi, dotat amb
350 € i un diploma acreditatiu. La mantenidora del premi
és Carmel·la Planell. El guardó
el va lliurar la regidora Carlota
Carner, tinenta d’alcalde i regidora de Governació, Interior,
Hisenda i Organismes Extern,
seguint el veredicte del jurat
format per Salvador Atance
Gerique, Joan Buxó Briquets,
Emili Sancha Asenjo i Carme
Massanès Solé, que actuava de
secretària. Després d’examinar
les 38 obres a concurs, es va
atorgar el segon premi a Jordi
Ventura Carbó, de Puigdàlber,
per la col·lecció “Benarés”, i
el primer premi, al fotògraf
igualadí Manel Caballé Miquel, per la col·lecció “Parets
industrials”, que arran de la
distinció, participarà amb una
exposició monogràfica en el
festival de fotografia Fineart,
que tindrà lloc a Igualada del
21 de febrer al 15 de març de
2020. Les obres presentades al
Procopi Llucià es poden veure
fins al dia 8 de desembre a la
sala B de l’Agrupació Fotogràfica, a la plaça de la Creu, 18.
El Premi d’Investigació Jaume Caresmar compta amb el
suport del Centre d’Estudis
Comarcals d’Igualada i la col·

laboració del Centre d’Estudis Antoni de Campmany de
la Universitat de Barcelona i
el mantenidor de les bases és
Miquel Gutiérrez, del CECI.
Dotat amb 1.800 € i la publicació de l’article a la Miscellanea Aqualatensia núm. 19,
que editarà Edicions de l’Abadia de Montserrat, el guardó
va ser lliurat per l’alcalde de
la ciutat, Marc Castells. El jurat qualificador estava format
per Pere Camps Oviedo, Pere
Pascual Domènech, Gemma
Estrada Planell i Josep Colomé-Ferrer, i va atorgar el premi al treball d’investigació:
“Seguint el fil de la primera
experiència separatista igualadina: L’Esquerra Catalana
d’Igualada (1923)”, de l’autor
igualadí Joan Domingo Caballol.
El Premi del Compromís
Social i Cívic Mossèn Còdol s’organitza conjuntament
amb la Fundació Sant Crist
d’Igualada, amb l’objectiu
de promoure i reconèixer la
feina realitzada per persones, entitats i organitzacions
compromeses amb els valors
socials i les actituds cíviques.
És un premi dotat amb 2.000
€, que aporten a parts iguals
l’Ajuntament d’Igualada i la
Fundació del Sant Crist. Van
lliurar el guardó Carme Riera i Minguet, primera tinenta
d’alcalde i regidora d’Acció
Social i Habitatge, i el president de la Fundació del Sant
Crist d’Igualada, Josep Elias i
Farré, membre del jurat integrat també per Valentí Mari-
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món, Jordi Miserachs i Nadal,
Pere Camps i Oviedo i Joan
Godó Bisbal. El premi va ser
atorgat a Salut Mental Catalunya-Anoia, entitat sense finalitat de lucre que treballa per
orientar i donar suport a les
famílies que, davant la malaltia mental, es troben aïllades.
La seva presidenta, Montserrat Garcia, va recollir la distinció.
El darrer dels premis concedits va ser el Premi d’Honor
Ciutat d’Igualada, creat per reconèixer la trajectòria de persones de diferents àmbits culturals, bé sigui de pensament,
de recerca, social, intel·lectual
o educatiu. El jurat format per
l’alcalde, Marc Castells, Pere
Camps, Marisa Vila Berzosa,
Mireia Claret, Xavier Barberà
Bota, Glòria Escala, Montserrat Lobato i Josep Rabell, va
decidir atorgar-lo a dues persones destacades de la ciutat i
el premi va recaure ex aequo
en Josep Elias i Farré, periodista i difusor del món circ i
la cultura popular en general,
i Pepita Jorba i Carles, professora i gran pedagoga musical.
El guardó el va lliurar l’alcalde
de la ciutat.

Josep Elias i Pepita Jorba, Premi d’Honor

El Premi d’Honor Ciutat d’Igualada d’enguany va ser ex aequo
per a Josep Elias i Farré
i Pepita Jorba i Carles
Homenatges
Una de les parts més emotives de l’acte va ser el record
als protagonistes de la cultura
de casa nostra que ens han
deixat durant el darrer any.
L’homenatge va ser per a
Magí Puig i Gubern, un gran

actiu cultural, i un apassionat
del barri del Rec i el coneixement de l’ofici d’adober. També es va recordar la figura de
Josep Ramon Gumà, exregidor de cultura que ens va
deixar el novembre de 2018,
un referent sense el qual no
es pot entendre la cultura festiva i popular d’Igualada. I el
darrer homenatjat va ser l’artista visual Jordi Fulla, nascut
a Igualada, i l’obra del qual ha
transcendit l’àmbit local, amb
una gran repercussió internacional.
La part final de l’acte va ser

Teatre Municipal l’Ateneu

Diumenge 1 de desembre de 2019
a les 19 h
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L’estudi Quartada, premi de Disseny Gaspar Camps

incloure un parlament a càrrec de l’alcalde, Marc Castells,
que va destacar que la cultura és un gran instrument per
combatre el totalitarisme, la
xenofòbia i la insolidaritat.
També va subratllar que “els
premis porten el nom de la
ciutat, perquè és la ciutat qui
fa aquest reconeixement al
món cultural, de l’art, la recerca i el compromís social”. I
va afegir que “avui, en aquest
acte, és un d’aquells dies en
què la ciutat s’agrada; ens
agrada aquesta Igualada que
reconeix i potencia el talent,

la constància i la feina ben
feta”. L’alcalde va finalitzar
afirmant que “els premis són
sempre un reconeixement i
alhora un estímul; per als qui
recullen els guardons i, també, per a la ciutat”.
Les paraules de l’alcalde van
donar pas a la darrera intervenció del Quartet Altimira,
que va interpretar de “El cant
dels ocells”, en homenatge
als presos polítics i exiliats,
abans que la protocol·lària
foto de grup amb els guanyadors i els organitzadors posés
el punt final a la cerimònia.

Anna Sahun

Nenes i nens
De Dennis Kelly
Direcció: Joel Joan
Preu: 18 i 15 €
Fins a 25 anys: 5 €
Venda d’entrades:

www.teatremunicipalateneu.cat

Si ets subscriptor de
la Veu gaudeix d’un
20% dte. en la compra
de la teva entrada
ensenyant el carnet
de subscriptor
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Manel: “Que ens preguntin ‘i on és l’ukelele?’
ja forma part de treure cançons noves”
MÚSICA / JÚLIA SOLÉ/
CLACK

línia. No hi ha aquesta relació
com amb un tu amorós sinó
que van per altres coses. En
aquest camí, segurament, hi
ha una part que perds confessionalitat: perds “parlaré de
mi”, “parlaré de les meves coses”, “dels meus sentiments”,
“de la meva petita experiència” i intentes obrir una mica
el compàs. Tot i així, en les
cançons que aparentment
eren confessionals també hi
havia molta part que en el
fons no era real; no era la vida
mateixa sinó que era simplement agafar unes emocions i
a partir d’aquí construir una
cançó.

J

a fa cinc discos i uns
quants escenaris d’aquell
2008 en què van ser el
grup català revelació. Aquest
passat octubre Guillem Gisbert, Martí Maymó, Roger
Padilla i Arnau Vallvé, els
Manel, han tret el seu cinquè
àlbum, Per la bona gent (Ceràmiques Guzmán, 2019).
L’esperat disc ha sorprès pel
notable canvi de sonoritat,
incorporant elements electrònics i de la música urbana,
i amb unes lletres cada cop
més allunyades de la cançó
d’amor pop a què ens tenien
acostumats. Com si fossin en
una ‘boy band’ -no sabem si
de forma estudiada o inconscient-, contesten cada pregunta en correlació amb l’orde en què estan asseguts. Però
no són una ‘boy band’, són els
Manel.
A Per la bona gent es percep
una evolució de la vostra
sonoritat. Fins i tot us heu
atrevit amb la música urbana que, més enllà de l’episodi de desconcert amb els
trapers de la PAWN Gang,
semblava una cosa molt
allunyada dels Manel. Com
vau plantejar inicialment el
cinquè disc?
Roger Padilla: Quan vam començar el disc hi havia la idea
dels samplejos i alguna lletra
escrita, però poc més. Amb
el Jo competeixo -el penúltim
disc- veníem una mica de fer
servir sintetitzadors i aquestes coses però també ens venia de gust provar coses que
no havíem tastat abans com el
tractament de la veu posant-li
efectes (la veu sempre l’havíem deixada bastant neta, que
s’entengués i poc més), i coses com l’autotune o el vocòder o molts efectes més. I ho
hem anat integrant fins que
no se’ns ha fet estrany. Quan
proves coses que no has fet
mai, a vegades corres el risc
de sentir-te disfressat i has
d’anar-ho treballant, adequant a què el vestit et quedi
millor. Sempre hi ha el comentari, a partir del tercer
disc, d’algú que diu: “i on és
l’ukelele?”, però bé, ja forma
part de treure cançons noves.
Una peça clau del so d’aquest
disc és l’ús de samplers, a

Els Manel/ POL ALFAGEME

través dels quals, d’alguna
manera, homenatgeu figures clau de la música catalana contemporània.
Guillem Gisbert: La idea del
sampleig, més que homenatge, crec que és més utilització
en el sentit de què nosaltres
no preteníem fer homenatge
a les persones que surten -no
creiem que el necessitin-; és
més observar com des d’altres
músiques d’altres cultures
s’utilitza molt aquesta tècnica
que, en el nostre cas, no havíem incorporat mai i penses
que serà divertit fer-ho. A
partir d’aquí reflexiones sobre
a quin lloc pots anar a buscar
aquests fragments gravats i
que tingui sentit: que tingui
sentit per qui ets, pel tipus
de música que fas i per d’on
ets. Llavors era bastant lògic
que fos música catalana. Un
cop això estava plantejat, els
talls que hem anat utilitzant
òbviament ens agraden (sinó
no els haguéssim utilitzat)
però ens agraden també en la
mesura que fan que les nostres cançons siguin bones:
vas a buscar fragments amb
els quals la teva música pugui
dialogar. Ho hem provat amb
altres coses que no han sortit; les que surten en el disc

són les que ens ha semblat
que funcionaven. En el cas
del single amb la Maria del
Mar Bonet, doncs va donar la
casualitat que aquella estrofa d’Alenar parla d’una cosa
que té un concepte de “bona
gent”, que tenia a veure amb
un tema que estàvem tractant
nosaltres a nivell de cançó, i
ens va semblar que tenia un
sentit posar-la en la cançó
que estàvem fent.
Es percep una evolució, també, pel que fa als temes que
tracten les vostres lletres.
G.G.: Hi ha un element, potser, en els primers discos, que
és més confessional; més de
parlar sobre la vida (també
molt lligat a una disciplina
que és molt habitual en la
cançó pop: la cançó d’amor).
I és veritat que potser en els
últims discos, i especialment
en aquest, n’hi ha hagut cada
vegada menys. Llavors, en
aquest sentit, en el penúltim
disc ja hi havia cançons com
la mateixa Jo competeixo que
parlava de coses absolutament diferents a aquesta disciplina més clara de cançó
d’amor. I en aquest últim disc
també tinc la sensació que
hem tirat més cap a aquesta

Moltes de les vostres lletres
necessiten una, dues i tres
lectures. A Formigues, per
exemple, hi hem de buscar
un sentit més enllà d’una
quotidiana invasió de formigues?
G.G.: Hi ha hagut molta gent
que ens ha comentat Formigues –especialment aquesta,
no sé exactament per què-.
Ens han preguntat per interpretacions possibles de la
cançó i aquestes interpretacions que ens han comentat són
molt diferents les unes de les
altres. Amb un conte que és
com una mica al·legòric, una
invasió de formigues que de
cop i volta es posa fantàstic i
aquestes formigues s’acaben
menjant el protagonista; entenc que apareguin aquestes
interpretacions. Això no vol
dir que quan estàs treballant
amb la cançó tu siguis conscient de la possible interpretació que pot generar el que
estàs fent. La nostra manera
de treballar és més en el pla
literal. Si en el pla literal funciona, llavors poden aparèixer aquestes interpretacions.
Portem cinc discos i ens ha
passat moltes vegades que hi
ha hagut cançons que ens han
vingut i ens han preguntat
sobre interpretacions possibles: “Aquesta cançó anava
d’això?”. I, en general, moltes
vegades és que no. I a vegades
és: “No, però ben trobat”.
En escoltar i veure el videoclip de Boy Band dona
la sensació d’estar davant
d’una provocadora autoparòdia. Com ens l’hem de
prendre aquesta cançó?
Arnau Vallvé: Bé, no és una
cançó que es prengui seriosa-

ment a ella mateixa però tampoc crec que se n’estigui rient
de ningú; sí que comparar
un grup com nosaltres amb
una boy band pot fer certa
gràcia però a la vegada també pot tenir moltes coses en
comú: som un grup de quatre
homes i hi ha moltes coses
que tenim en comú amb una
boy band. Simplement és una
cançó més sobre què vol dir
formar part d’un grup de música, com altres que hem fet
que poden tenir a veure amb
aquests temes.
Al tema Les Estrelles també
parleu de (l’altra cara de) la
fama. En efecte, s’ha creat
molta expectativa mediàtica al voltant d’aquest cinquè
àlbum. Com ho viviu? Com
veurien els Manel dels inicis
allò que són avui?
M.M.: L’expectació mediàtica
és una cosa en la qual sempre ens hem sentit que hem
tingut molta sort; treure un
disc i que la gent l’esperi perquè han funcionat els anteriors ja és una primera batalla
guanyada. Si tu treus un disc
que ningú l’espera et toca treballar molt més en fer que el
disc arribi a la gent. Però crec
que, al final, l’expectació mediàtica és una cosa que s’obre
quan estàs presentant el disc;
mentrestant, estàs fent el disc
d’una manera molt solitària
amb els teus companys i amb
poca gent del teu entorn amb
la qual comparteixes algunes
coses.
R.P.: Crec que no teníem clar,
quan vam treure la maqueta
(quan vam començar amb tot
això) cap on anàvem. Anàvem cançó a cançó. Després
ens van donar l’oportunitat
de fer un disc amb un premi
d’un concurs i no vam mirar
més enllà. I quan vam acabar el disc, vam començar a
fer concerts, vam parar per
preparar un altre disc i hem
anat sempre una mica així. Si
miràvem deu anys endavant,
en aquell moment suposo
que ens agradaríem on som
ara, perquè són cinc discos,
que ens semblen moltíssims,
i estem molt contents.
A.V.: Jo crec que a ell [assenyala en Guillem] no li agradaria el disc; a l’ell del 2008
no li agradaria el disc aquest
[riuen].
G.G.: No, no, s’ho està inventant [riu].
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XXV Cicle de Concerts
del Professorat de
l’Escola de Música

“El Comediant”, de Marcel Tomàs &
Cascai Teatre, aquest cap
de setmana a l’Aurora

MÚSICA / LA VEU

TEATRE / LA VEU

E

l proper dilluns 2 de desembre tindrà lloc un
concert dins del XXVè
Cicle de Concerts de Professorat organitzat per l’Escola
i Conservatori Municipal de
Música d’Igualada i protagonitzat per Ana Gutiérrez, violí;
Guillem Martí, piano i Maria
Santfores Salla Solà, poesia.
Els intèrprets tocaran la Sonata per a violí i piano en La
Major de César Franck (18221890) i les 6 Sonates per a violí i piano d’Eduard Toldrà
(1895-1962). Al concert també es recitaran poemes de diversos autors catalans.
César Franck fou un compositor, pianista, organista i
professor d’origen belga naturalitzat francés des de 1873.
Després d’adquirir la plaça de
professor al Conservatori de
París, Franck va escriure diverses peces que han entrat en
el repertori clàssic estàndard,
incloent peces simfòniques,
de cambra i per a teclat.
Eduard Toldrà va néixer a
Vilanova i la Geltrú, músic i
compositor català, una de les

figures més importants de la
música catalana de mitjan segle XX. Hom l’ha considerat
el gran arquitecte del renaixement musical català dels anys
20 i un dels grans exponents
del Noucentisme musical.
El concert és a les 20h a l’Escola Municipal de Música i el
preu de l’entrada és 6 Euros.
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A

quest cap de setmana Marcel Tomàs, un
dels millors clowns
del país, torna al Teatre de
l’Aurora. El comediant, l’obra
que ha creat juntament amb
Cascai Teatre és, com ell
mateix, un fantàstic totum
revolutum, un enginyós i divertidíssim espectacle. El fa
amb humor, música, objectes,
improvisacions, imaginació,
histrionisme, poesia, crítica i reflexió, segons la millor
tradició del cabaret. Tot per
entretenir el públic, convertit
en l’autèntic protagonista de
la funció.
Marcel Tomàs és artista polifacètic i atípic que en aquest
muntatge reivindica el sentit
pur de l’espectacle i la seva
capacitat de meravellar, sorprendre i fer riure el respectable. Mai millor dit. A l’escenari, al seu servei, un “truhan
y un señor” amb jaqueta de
lluentons.
Marcel Tomàs & Cascai Teatre acumulen més de 20 anys
de trajectòria damunt els es-

cenaris havent aconseguit
diversos premis, el reconeixement de la crítica i, sobretot,
els aplaudiments i les rialles
del públic.
Horari i venda d’entrades
Les representacions de El Comediant, tindran lloc divendres 29 i dissabte 30 de novembre a les 21 h i diumenge
1 de desembre a les 19 h. Després de la funció de diven-

dres, els espectadors podran
compartir les seves opinions
en una tertúlia que obrirem
amb els membres de la companyia. Les entrades tenen un
cost de 16 € i 13 € (amb els
descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a
la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font)
una hora abans de cada funció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

Visita guiada i gratuïta al Museu de la Pell d’Igualada
i Comarcal de l’Anoia
MUSEUS / LA VEU

C

om cada primer diumenge de mes, l’1 de
desembre, a les 11.30
h, el Museu de la Pell convida tothom qui hi estigui interessat a fer una visita guiada i
gratuïta per les diferents exposicions permanent i conèixer
el món de la pell i de les adoberies. El punt de trobada és el
vestíbul del Museu de la Pell.
A Cal Boyer, antiga fàbrica
cotonera del s.XIX i seu central del Museu, s’hi troben tres
àmbits: L’home i l’aigua, Univers de pell i L’ofici d’adober.
L’home i l’aigua presenta una

visió general de les qualitats
i ús de l’aigua. La col·lecció
d’estris i enginys hidràulics
es reforça amb el Canal d’Experimentació, que ens ajuda
a comprendre els mètodes de
canalització i d’aprofitament
energètic i industrial de l’aigua. Univers de pell és una de
les sales centrades en la pell, i
es dedica a explicar l’ús de la
pell per la humanitat, al llarg
del temps i per diferents cultures a través d’una selecció
acurada d’objectes, confeccionats total o parcialment
amb pell, que exemplifiquen
les múltiples aplicacions i
utilitats de la pell adobada.

L’altra espai sobre la pell,
L’ofici d’adober, se centra en
el treball de la pell a Igualada
des de fa generacions. Eines
i màquines són els testimonis dels inicis manufacturers
i de la millora constant, fins
a la implantació industrial
que explica la vigència dels
processos productius de les
empreses adoberes actuals i
la configuració de tot el barri
del Rec.
L’altra edifici del Museu és
Cal Granotes, antiga adoberia
del Pla del Cornet, que data
del segle XVIII. És situada a
pocs metres de Cal Boyer i a
frec del Rec, canal medieval

que abastia les fàbriques de
la zona. La posada en escena
de l’ofici artesanal de l’adob

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)

de la pell grossa —bovina—
ens transporta a la Igualada
preindustrial.
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Dissabte, gala de cloenda del Zoom Festival, amb
moltes cares conegudes del món de la televisió
AUDIOVISUAL / LA VEU

L

a 17a edició del Zoom
Festival va donar el tret
de sortida dimarts al
vespre al Teatre Municipal
l’Ateneu d’Igualada amb l’estrena de la pel·lícula Èxode (2019),
de Román Parrado i coproduïda per Televisió de Catalunya
(TVC) i Set Màgic Audiovisual. Amb aquesta projecció, arrenca el Festival Internacional
de Continguts Audiovisuals
de Catalunya, que mostrarà al
llarg de la setmana més d’una
trentena de pel·lícules i programes de televisió i on cinquanta
produccions competeixen per
endur-se els Premis Zoom en
les diverses categories.
Els directors del festival, Jordi
Comellas i Anna Cervera, van
donar la benvinguda al públic
que va omplir el teatre per gaudir d’aquesta primera pel·lícula
del Zoom Festival. Anna Cervera explicava que el Festival
“es posiciona com plataforma
que aposta per les produccions
que no s’estrenen al cinema,
sinó per a la televisió o per internet i que es consumeix des
de qualsevol dispositiu electrònic”. Per la seva banda, Jordi Comellas destacava que “el
Zoom dona valor amb la Secció Oficial a concurs i els premis Zoom, però també aposta
pel descobriment del talent, la
formació i la indústria”.
En representació de l’Ajuntament d’Igualada, el regidor de
Promoció Cultural i Relacions
Institucionals, Pere Camps,
explicava que el Zoom Festival
tindrà “un pes enorme en la
candidatura perquè Igualada
sigui Capital de la Cultura Catalana 2022”, i ha afegit que el
Zoom és un dels festivals culturals amb més ressò internacional de la ciutat.
També va dir unes paraules a
l’acte inaugural el director de
l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya, Miquel
Curanta, qui va fer una reflexió
sobre els canvis del sector audiovisual, “un sector del qual
la televisió pública n’era motor
anys enrere” i que a dia d’avui,
ha afegit, amb la la irrupció de
noves plataformes, “ha donat
l’oportunitat de crear contingut
i fer-lo arribar a tot el món sense la necessitat de passar per
la televisió convencional”. En
aquest sentit, Curanta ha destacat que “tenim una finestra

d’oportunitat enorme que des
de la Generalitat de Catalunya
intentarem impulsar”.
Els assistents a l’acte inaugural
del Zoom Festivalvan poder
gaudir de la presència de bona
part del repartiment de la pel·
lícula. Els actors Marcel Borràs,
Joan Amargós i Òscar Muñoz i
les actrius Marta Aguilar i Roser Tàpies van presentar el film
ambientat a l’Espanya de la
Guerra Civil, Malauradament
la pel·lícula no es va poder veure al complet degut a problemes tècnics i l’organització ha
decidit posposar la projecció a
diumenge a les 19h, al Cinema
Ateneu d’Igualada.
Els influencers Luc Loren i
Pau Clavero guanyen el Premi Millor Youtuber i el Premi
Millor Instagramer respectivament
En el marc de la inauguració
del festival, els codirectors Jordi Comellas i Anna Cervera
van anunciar els guanyadors
dels Premi Millor Youtuber i
Premi Millor Instagramer, els
influencers Luc Loren i Pau
Clavero, respectivament. Dos
guardons que es donen per
primera vegada al Zoom Festival amb la voluntat d’incloure-hi les noves tendències en la
generació de continguts, que
atrauen als més joves. És per
això s’ha involucrat al públic
jove a través dels centres educatius d’Igualada i Barcelona,
per tal de que facin una selecció prèvia dels candidats i els
votin a través d’un formulari
digital per determinar-ne els
guanyadors.
Els estudiants de la Facultat de
Comunicació de Blanquerna –
Universitat Ramon Llull han
estat els encarregats d’atorgar
el premi al millor canal de Youtube d’Espanya. Una valoració
que han fet tenint en compte el
contingut audiovisual: edició,
relació amb el missatge, factura
audiovisual, temàtica i valors
humans. Com a guanyador, el
youtuber Luc Loren, que serà
a la gala de cloenda del Zoom
Festival recollint el premi.
Per la seva banda, les escoles
Gaspar Camps i IES Joan Mercader d’Igualada han atorgat el
premi al millor perfil d’Instagram de l’Estat, que ha estat pel
fotògraf influencer Pau Clavero, que també assistirà a la gala
d’entrega de premis del festival.
Dissabte a les 22 h, gala de

Anna Cervera i Jordi Comellas, directors del Zoom, a l’acte d’inauguració. / ZOOM

cloenda del Zoom Festival i
entrega de premis
El Zoom Festival culminarà
dissabte una setmana plena de
projeccions i estrenes amb la
gala de cloenda i l’entrega de
premis, presentada per Laura
Guiteras, i retransmesa en directe per La Xarxa de Televisions Locals.
Enguany, amb el canvi de format del festival, que s’obre a
altres gèneres més enllà de la

ficció televisiva, el certamen
compta amb cinc premis a la
Secció Oficial: Premi a la Millor Ficció, Premi al Millor Programa d’Entreteniment, Premi
al Millor Programa d’Esports,
Premi al Millor Programa Cultural&Divulgatiu, i Premi al
Millor Programa Informatiu. I
vuit premis més fora de la Secció Oficial: els Premis Zoom
d’Honor –que són per la presentadora Mari Pau Huguet i

pel Canal #0 de Movistar–; el
Premi Auguri Sita Murt, a una
jove talent del món de la televisió; el Premi D.O. Catalunya
al Millor Format de Televisió
català; els Premis dels estudiants –Premi Millor Youtuber
a Luc Loren i Premi Millor
Instagramer a Pau Clavero–; i
els Premis del Jurat i del Públic
del 6è Showcase de Pilots de
Ficció de Serielizados i Zoom
Festival.

“Ateneus, llavor de Llibertat”, dins del
marc del ZOOM Festival
CINEMA / LA VEU

A

vui divendres a les
nou del vespre (i amb
entrada gratuïta fins a
completar aforament) l’Ateneu
Igualadí acollirà la projecció de
la pel·lícula Ateneus, llavor de
Llibertat al seu cinema. Es tracta d’un documental que reflexa
els inicis, passat, present i futur
dels Ateneus, així com els seus
principals pilars: valors, compromís i participació.
A través d’una serie de capítols,
ens endinsem en el context històric i social que va propiciar
l’aparició dels Ateneus a Catalunya, en els objectius que tenien inicialment i en com van
anar evolucionat al llarg dels
anys, per acabar fent una reflexió sobre la seva situació actual
i el seu paper en el futur.
Aquest esdeveniment té una
rellevància especial al celebrar-se al propi Ateneu Igualadí. El mateix “rusc” que
acollirà la pel·lícula és un dels

protagonistes amb més presència al documental, al tractar-se
d’un referent en molts aspectes dins del món ateneístic. La
seva presidenta, Mireia Claret
Esteve, és també una de les
principals veus de la narració.
D’aquesta manera, el passi es
convertirà en tota una celebració de la importància i dels
èxits de l’Ateneu ( i dels Ate-

neus).
La pel·lícula està encabida dins
de la programació de la secció KM.0 de la 17a edició del
Zoom Festival Internacional
de Continguts Audiovisuals de
Catalunya. Ha estat realitzada a
Catalunya aquest mateix any i
ens arriba firmada per la Federació d’Ateneus de Catalunya i
per Nosotros Films Barcelona.
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Tarda de poesia a
l’AUGA
POESIA / LA VEU

Dilluns passat, un Teatre de
l’Ateneu ple en una tardaque
havia de ser per la poesia i va
ser-ho també per la nostàlgia
i pel record. Uns records cada
vegada més difuminats.
El protagonista del dia, Jaume
Ferrer, va fer arribar poesia a
l’AUGA. I s’hi van afegir Adoració Aliberch, el músic Magí
Ramon i projeccions audiovisuals de poetes igualadins. La
tarda es va fer curta.
I el proper dilluns arriba el
Festival ZOOM a l’AUGA
amb la projecció d’una peça
audiovisual.
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Concert de Santa Cecília S’amplia el cicle Tardor
a Capellades amb la Coral de Teatre del Casino
Merlet i la Noves Veus
CALAF / LA VEU

MÚSICA / LA VEU

D

emà dissabte a les 9
del vespre a l’església de Santa Maria
de capellades tindrà lloc el
Concert de Santa Cecília. El
concert serà interpretat per
la Coral Noves Veus de Capellades i la Coral Merlet de
Igualada.
Iniciarà el concert la coral capelladina i a continuació portara el pes del concert la coral
igualadina, amb un repertori
molt variat amb cançons clàssiques, tradicionals i d’autors
catalans, i africanes.
Finalment les dues corals,
interpretaran el cant comú,
amb els cants La gavina (Havanera) i el Cànon de la pau.
La Coral Merlet va néixer a
finals de l’any 1996 en motiu de la celebració dels 25
anys de la Coral Infantil Els
Verdums.
En un primer moment la

macrocoral, que va cantar
en el Concert de Reis del 25è
aniversari de la Coral Els
Verdums, va estar formada
per excantaires, exdirectors,
directors i pares i mares de
la coral. Al seu inici van estar coordinats i dirigits, entre d’altres, per Núria Mas,
Rat Torras, Joan Vila, Fina
Tomàs, Fina Castells, Elena
Bové i Mercè Gabaldón.
Després d’aquell concert,
una colla dels cantaires es
va continuar trobant amb
el nom de Canti qui Pugui,
com a ressò del que volia ser:
acollir tothom qui tingués
ganes de passar una bona estona amb el cant i la música.
Actualment rep el nom de
Coral Merlet, fent memòria
de l’eina que porta a la mà
el gegant Tonet Blanquer, i
està formada per uns quaranta cantaires sota la direcció de Mercè Gabaldón i
Elena Bové.

A

quest dissabte 30 de
novembre arriba una
nova proposta teatral al Casino de Calaf titulada
‘Vides de gos’. L’espectacle començarà a les 20.45 hores i està
inclosa al cicle Tardor de Teatre 2019. L’obra és una lectura
dramatitzada a càrrec de l’actriu
guanyadora del Premi Butaca
honorífic, Anna Lizaran, Marta
Angelat. La protagonista narrarà la vida d’una dona a través
dels seus gossos, amb un rastre
d’amor, de fidelitat i d’alegria.
Com a novetat, el Casino ampliarà el cicle Tardor de Teatre
amb dues obres a la cartellera.
La primera és ‘Tercerts’ de Joan
Oliver, que comptarà amb grans
artistes, entre ells l’actor Queco
Novell, conegut per aparèixer
en programes com Polònia i
Cràckovia. L’obra serà el 22 de
desembre a les 18.30 hores.
La segona novetat ve de la mà
del director musical Daniel Anglès, amb l’espectacle ‘Fins als....

Nadals’. Una obra per celebrar
les festes nadalenques amb aires
de cabaret i molt d’humor. L’espectacle està programat per l’1
de gener a les 18.30 hores.
Les entrades per gaudir de ‘Vides de gos’ aquest dissabte es
poden adquirir de forma anticipada a Entrapolis.com o a taquilla des d’una hora abans de
l’espectacle. El preu pel públic
en general és de 12 € (anticipada 10 €) i pels socis de 10 €
(anticipada 8 €). A més a més,
‘Vides de gos’ està inclosa en
el projecte Calaf Cultura Jove,
que ofereix descomptes del
50% a les propostes culturals
de la vila, als joves calafins
d’entre 12 i 35 anys.

Història de la Fotografia a Igualada
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

FOTOGRAFIES QUE TESTIMONIEN COM EREN
ALGUNS EDIFICIS D’IGUALADA A TOMBANTS
DEL SEGLE XIX.

L’HOSPITAL VELL, ANY 1890
UNA DE LES PRIMERES FOTOGRAFIES D’UN EDIFICI HISTÒRIC, AVUI TRISTAMENT DESAPAREGUT
Fotografia de tota la façana sud de l’edifici que va ser durant tot un segle l’Hospital d’Igualada, ubicat al que havia
estat el Convent dels Pares Caputxins; i construït a mitjan
segle XIX.
Vistes de l’Hort que conreaven les Germanes Carmelites
de la Caritat, les Vedrunes; i, al darrera el Puig Aguilera.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.
Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada
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Cicle de conferències en homenatge a
Francesc Valls-Junyent
CONFERÈNCIA / LA VEU

E

l Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada
(CECI) i l’Ajuntament
dels Hostalets de Pierola, organitzen el cicle de conferències en homenatge a Francesc
Valls-Junyent (1966-2017),
professor titular d’Història
Econòmica de la Universitat
de Barcelona molt vinculat al
CECI i als Hostalets. El cicle
de ponències porta per títol:
“Vinya i fàbrica. Història i
economia de la Catalunya

contemporània”.
La primera de les conferències
d’aquest cicle: “Transformacions agràries, acció col·lectiva
i canvi polític en la Catalunya
contemporània” tindrà lloc el
dissabte de 30 de novembre
de 2019, a les 19 h a l’auditori Cal Figueres dels Hostalets de Pierola i comptarà
com a conferenciants amb els
doctors Josep Colomé, Jordi Planas i Raimon Soler de
la Universitat de Barcelona i
com a moderador actuarà en
Miquel Gutiérrez.

Les altres dues conferències
es preveuen el 7 de febrer de
2020 amb el títol “Després
de la Catalunya Atlàntica,
un mar de fàbriques: la construcció d’un país industrial” a
càrrec de Jordi Catalán, Pere
Pascual i Àlex Sanchez de la
Universitat de Barcelona i el
27 de març amb el títol “L’ofici
d’historiador: pensar històricament a la Catalunya d’avui”
que comptarà com a conferenciant amb el Dr. Miquel
Gutiérrez (UB).

El Teatre de l’Aurora i La Veu renoven
el conveni de col·laboració
TEATRE / LA VEU

E

l Teatre de l’Aurora i
La Veu de l’Anoia han
renovat el conveni de
col·laboració entre les dues
entitats amb l’objectiu d’oferir
serveis als veïns d’Igualada i
de la comarca i la divulgació
cultural.
Amb aquest conveni La Veu
continua sent mitjà oficial del
Teatre de l’Aurora, i oferirà
tota la informació sobre els
espectacles i actes culturals
que s’hi duguin a terme.
Per la seva banda els subscriptors del diari tindran les
entrades al teatre a un preu
reduït, sempre que ho acre-

ditin presentant el carnet de
subscripció. També La Veu de
l’Anoia efectuarà un sorteig al

mes, de dues entrades gratuïtes per a la representació del
divendres.

L’escriptor Rufino
Fernández publica la
seva 11a novel·la
LLIBRES / LA VEU

L

’onzena novel·la de Rufino Fernández, El hijo
del mercenario reprèn
un període històric que ja va
utilitzar en La sombra del mercenario, la guerra entre romans
i cartaginesos, però aquesta vegada ho fa per explicar-nos les
vivències d’un jove iber lacetà,
que al costat dels seus amics
viurà aventures perilloses en
la terra dels lacetes, que segons
les fonts clàssiques seria la de
les actuals comarques de l’Anoia, el Bages i la Segarra.
Es tracta d’Amusic, un jove
guerrer iber que viu a Anabis i
vol robar les ensenyes romanes
d’una legió. El símbol del poder més preuat per Roma, i el
millor guardat pels soldats que
formaven l’elit de les seves legions. Per a això comptarà amb
els seus amics; el nubi Typa i
Deva, l’amiga amb la qual coneixerà l’arribada de nous sentiments.
Tots tres viuran aventures sorprenents en un món estrany i
antic, amb creences apegades
als déus i a les coses, i on la
mort i la vida pengen d’un fil
cada dia. En el seu inquiet recorregut per la geografia de
la zona, trobaran a indiketes,
ausetans, ilergets o cesetans i
Amusic aprendrà conceptes
com la pèrdua de la innocència, la importància de l’amistat,

i el veritable sentit del valor.
El seu pare Brigo és mercenari i lluita a les ordres d’Aníbal.
Participa en la segona guerra
púnica al costat d’Abat, l’iber
que protector del cabdill cartaginès. Brigo escriu cartes al seu
fill, i en elles li explica el curs
de la segona guerra púnica i li
parla dels Alps, Trebia, Tesino,
Cannas o Siracusa, i d’homes
com Aníbal, Escipió, Sempronio o Arquímedes o del propi
lacetà Abat.
És una novel·la que poden llegir per igual joves i adults que
vulguin passar una estona entretinguda i al mateix temps
gaudir del viatge a un temps
antic i ple d’emocions intenses.
Està disponible a la llibreria
d’Amazon, en format paper
amb tapa tova i en digital per
llibre digital.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Benemèrit igualadí

V

a ser-ho fra Elias del Carmel
Passarell, fill de Roc Passarell
i de Francesca Calcina, famílies que encara tenen parents avui dia.
Nasqué a Igualada, l’any 1830.
Estudià al Seminari de Vic, però fou
religiós de l’Ordre de franciscans descalços i marxà a terres d’Amèrica.
Sortí de Catalunya en el 1855. S’ordenà prevere i participà, directament,
en la creació d’un col·legi a Arequipa
(Perú), del qual, per tres vegades, va
ser-ne el Pare Guardià.
Va escriure molts llibres i opuscles,
sobre temes de pietat, predicació i de
controvèrsies religioses. Alguns dels

seus volums foren oficials, en les escoles d’aquell país.
Fou cridat a ajudar l’arquebisbe de
Lima i, tot que ell no volia premis
ni distincions, el Govern li atorgà la
“Carta de Ciutadania”
Va morir en 1910, als 71 anys, però
abans encara va escriure la seva autobiografia, en la qual es definia com
el “Misionero de la Orden Seràfica i
Cronòlogo de la Provinvcia de Doce
Apòstoles, del Perú”.
Font: Gabriel Castellà, Boletín Agrupació Fotogràfica d’Igualada, març
1947, núm. 61
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EXPOSICIONS
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 desembre a l’Agrupació Fotogràfica

MOSSÈN CÒDOL:
VIDA, OBRA I LLEGAT

L’exposició recorda la persona -de
qui, enguany, es commemora el
25è aniversari de la seva mort- i,
molt especialment, l’obra i el llegat
que ha deixat en diversos àmbits,.
Fins el 8 de desembre a la Sala
Municipal d’Exposicions

al Punt de lectors de la Biblioteca
Central

Fins el 28 de desembre a la sala
d’exposicions de la Biblioteca
Central

Mostra sobre l’obra polièdrica de
Joan Brossa partint de tres eixos: el
compromís, la transformació i la mirada reflexiva.
Del 4 d’octubre al 12 de gener a la
sala d’exposicions del Museu de la
Pell

Igualada 2019, Ciutat Europea de
l’Esport, aposta per aquesta enginyosa exposició de jocs tradicionals d’arreu del món,tant per a
infants com per a adults..
Del 15 d’octubre al 29 de desembre al Museu de la Pell.

La mostra recull imatges que reflecteixen l’habilitat dels pilots i el seu
esforç, així com la bellesa i els colors
dels globus i dels paisatges..

Fins el 31 de desembre al vestíbul
del Teatre de l’Aurora.

RAMON SALA. L’ART DE
JOAN BROSSA: ESCOLLA NATURA
JOCS DEL MÓN
L’alumne del monogràfic d’escultura TEU AQUEST SILENCI
Ramon Sala de l’Escola Municipal
d’Art I Disseny La Gaspar, presenta
un recull de peces trobades a la natura
De l’1 al 30 de novembre a la sala
d’exposicions de la Gaspar.

FANTASIES EN PAPER I
17 CONCURS DE FO- INSTANTS
VIDRE
Núria Riba.
TOGRAFIA EUROPEAN Obres inspirades en els
Antònia Roig
Amb elements tan quotidians com el BALLOON FESTIVAL
Moixiganguers d’Igualada.
paper, el vidre i altres materials reciclats, l’Antònia crea petites peces de
fantasia per decorar persones i llars.
Del 4 de novembre al 8 de gener

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

La creació fotogràfica “Parets industrials”, de l’igualadí
Manel Caballé, tot una invitació a descobrir el concepte
de temporalitat

U

n any més, coincidint amb
aquestes dates, diumenge passat va tenir lloc, al Teatre Municipal l’Ateneu, la Gala de lliurament de
la 24a edició dels Premis Ciutat d’Igualada; un acte en què es van coronar novament les creacions i accions de signe
cultural més destacades de tot el 2019,
d’acord amb les bases establertes en una
convocatòria prèvia.
A propòsit de les vuit categories i els reconeixements personals, per a aquesta
pàgina de Cultura avui, em congratulo
–personalment- de poder presentar una
mirada més atenta al primer Premi de
Fotografia Procopi Llucià; un trofeu que
homenatja la figura d’aquell fotògraf i
del qual en sóc mantenidora jo mateixa. El premi, en qüestió, de 1000 €, va
ser concedit a la creació fotogràfica que
porta per nom “Parets industrials” de
l’igualadí Manel Caballé; i li va ser lliurat per Carlota Carner, Tinenta d’alcalde i Regidora de Governació, Interior,
Hisenda i Organismes externs, d’acord
amb el veredicte del jurat, format per:
Salvador Atance, Joan Buxó, Emili
Sancha i Carme Massanès (com a secretària de l’Ajuntament).
Si bé aquesta obra restarà exposada fins
al 8 de desembre a la sala B de l’Agrupació Fotogràfica, a la plaça de la Creu,
número 18; més endavant, passarà a formar part d’una
exposició monogràfica de la propera edició de Festival
FineArt, que tindrà lloc a Igualada del 21 de febrer al 15
de març del 2020.
La producció que presenta Manel Caballé és una col·
lecció de quatre fotografies, en blanc i negre, i inèdites a
Igualada, que estan muntades en un paspartú de 30x40
cm., i que segueixen un fil argumental exclusivament

ideat pel mateix fotògraf. És a dir, les quatre fotografies de “Parets industrials” configuren, de primer, una
inqüestionable cohesió en la seqüenciació dels temps
fotogràfics. I per a aquest breu -però ple de contingutrelat temàtic, un espai fabril en desús serveix, com si
d’un aparador es tractés, d’oportú escenari per a la contemplació dels perfils o siluetes d’uns objectes que semblen deturats definitivament per a l’eternitat. Aquesta

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

parada en el temps, segurament el mateix moment en què va ser tancada la
fàbrica tèxtil on descansen, et convida
a transportar-te per una doble lectura:
d’una banda la recreació de l’imaginari d’una presència que va ser i ja no
és; i, de l’altra, el fet real que el pas del
temps ha convertit la imatge d’aquests
objectes en un fet totalment anacrònic.
I, és en aquest sentit que, al costat de
la personal mirada estètica de cadascú,
resulten del tot avinents les paraules
que m’ha referit l’autor per a definir
el concepte d’aquesta col·lecció: ”La
fotografia és una de les poques eines
amb capacitat per congelar el temps, si
més no de concedir-li cos i contingut
visual”. Entenc, al capdavall, que d’aquí
se’n deriva la voluntat que sigui l’observador qui experimenti la veritable
sensació que imprimeix el concepte de
temporalitat.
Manel Caballé Miquel (1960) és fill
d’Igualada. De ben jove, a l’any 1974,
va entrar a formar part de l’Agrupació
Fotogràfica d’Igualada amb motiu de
l’interès per un curset impartit pel fotògraf Joan Tomàs, qui –ell- considera
el seu mestre. Seguidament, va prosseguir la seva formació fotogràfica en els
àmbits de l’analògic i del blanc i negre.
I, amb l’aparició i popularització de les
tècniques digitals, ha anat perfeccionant els seus coneixements en diversos seminaris i tallers fins a assolir
les certificades competències que avui li permeten ser
membre de destacats Jurats de Fotografia, així com fer
de monitor de cursets i tallers organitzats per la pròpia
Agrupació Fotogràfica; una passió fotogràfica que ell
viu independentment del seu exercici professional.
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AGENDA
DIVENDRES 29
TEATRE
Igualada
“El comediant” , de Marcel Tomàs & Cascai Teatre
El comediant, el nou espectacle de Marcel
Tomàs és, com ell mateix, un fantàstic totum revolutum, un enginyós i divertidíssim espectacle.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de
l’Aurora.
CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Igualada
Cicle d’aventures èpiques: “Moby Dick”.
Projecció de l’adaptació de la novel·la de
Herman Melville, dirigida per John Houston l’any 1956 i tertúlia posterior.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Central.
MÚSICA
Capellades
Espectacle/Concert “Coses de la vida: a
ritme de bolero”, de la mà de Celeste Alias.
Acte de l’Any Teresa Pàmies.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la biblioteca El Safareig
POESIA
Capellades
Trobada poètica amb Miquel Martí i Pol.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló
Rosa de la Lliga
CINEFÒRUM
Capellades
Cinefòrum sobre “Bebès”. Presentació i
col.loqui moderat per M. Angels Vives
Belmonte.
Divendres a les 8 del vespre a la sala Paper de Música

DISSABTE 30
TEATRE
Igualada
“El comediant” , de Marcel Tomàs & Cascai Teatre
El comediant, el nou espectacle de Marcel
Tomàs és, com ell mateix, un fantàstic totum revolutum, un enginyós i divertidíssim espectacle.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de
l’Aurora.
STORYTIME
Igualada
“Nat the cat Saves Christmas”, by Eric
Litwin. És la nit deNadal, però Santa Claus
està malalt i la celebració corre perill. Podrà Nat the Cat ser capaç de salvar-lo?.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblioteca Central

CONFERÈNCIA
Els Hostalets de Pierola
“Vinya i fàbrica: història i economia de la
Catalunya contemporània”. Homenatge a
Francesc Valls-Junyent
Dissabte a les 7 de la tarda a l’Auditori
Cal Figueres.

ZOOM FESTIVAL
Igualada
ReZoom. Projecció pel·lícula guanyadora
de la categoria de ficció del 17è Festival
Zoom.
Diumenge a les 7 de la tarda a l’Ateneu
Cinema.

XERRADA
Els Hostalets de Pierola
“Com ens podem enfrontar a les nostres
pors”. Xerrada amb Montse Martí Muñoz,
integradora social i psicòloga.
Dilluns a les 6 de la tarda a l’auditori Cal
Figueres.

HORA DEL CONTE
Sta. Margarida de Montbui
“Timbal de contes”. Contes amanits amb
notes que es passegen i instruments que
desfilen. Amb Ingrid Domingo.
Dissabte a les 12 del migdia a la biblioteca Mont-Àgora

VISITA GUIADA
Igualada
Coneix el Museu de la Pell i Cal Granotes
Cada primer diumenge de mes el Museu
ofereix una visita guiada gratuïta.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu
de la Pell.

CLUB MANGA JOVE
Sta. Margarida de Montbui
Si ets fan del manga vine a compartir una
estona d’Atelier of Witch Hat de Kamome
Shirahama .
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca
Mont-Àgora.

MUSICALBRUC
El Bruc
OBESES - Gira estel.lar.
Tornen els herois, torna la revolució, torna
l’excel·lència, torna el grup de culte de l’escena musical catalana
Dissabte a les 10 del vespre al Casal
MÚSICA
Capellades
Concert de Santa Cecíliaamb la Coral Noves Veus i la Coral Merlet d’Igualada.
Dissabte a les 9 dle vespre a al capella de
l’escola Mare del Diví Pastor

DIUMENGE 1
TEATRE
Igualada
“El comediant” , de Marcel Tomàs & Cascai Teatre
El comediant, el nou espectacle de Marcel
Tomàs és, com ell mateix, un fantàstic totum revolutum, un enginyós i divertidíssim espectacle.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de
l’Aurora.
TEATRE
Igualada
“Nenes i nens” amb Anna Sahun Arrenca
entre rialles però acaba d’una manera ben
diferent. Farà que ens qüestionem l’equilibri de poder entre els sexes.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.
CONFERÈNCIA
Igualada
XXIII Trobada d’espeleòlegs de Catalunya
Assemblea extraordinària de la Federació
Catalana d’Espeologia.
Diumenge a 2/4 de 10 del matí al Museu
de la Pell.
ZOOM FESTIVAL
Igualada
El pionero, secció oficial Cultural&divulgatiu (Fora de concurs).
Diumenge a les 5 de la tarda a l’Ateneu
Cinema.

CONCERT VERMUT
Piera
Dia mundial de les persones amb discapacitat. Concert-vermut amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Piera i l’Aula Municipal
de Música Maria Escolà i Cases
Diumenge a les 12 del migdia al Casal de
Joves i Grans.
GALA
Piera
Gala a favor de l’Associació Espanyola contra del Càncer de l’Anoia. Amb actuacions i
opcions de col·laboració diferents
Diumenge a les 5 de la tarda al Teatre Foment.
TEATRE
Vilanova del Camí
Xarxa Vilanova proposa l’espectacle “La
princesa en texans” de la companyia Sgratta.
Diumenge a les 12 del migdia a Can Papasseit
MÚSICA
Capellades
Per tancar la Setmana de la Músic,a concert amb els capelladins Cosmos.
Diumenge a 2/4 de 7 d ela tarda al Teatre
la Lliga.

DILLUNS 2
CINEMA
Igualada
El Zoom Festival programa una sessió
especial per als socis d’AUGA, en la qual
podrem veure la pel·lícula guanyadora.
Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.
MÚSICA
Igualada
XXV Cicle de concerts de professorat.
Concert de violí i piano A càrrec d’Ana
Gutierrez, violí i Guillem Martí, piano.
Obres de Cesar Frank i Eduard Toldrà..
Dilluns a les 8 del vespre a l’auditori de
l’Escola de Música

DIMARTS 3
TEATRE I PSICOLOGIA
Igualada
“Divines, en construcció”. A càrrec de Mariantònia Navarro, professora de filosofia i
actriu. Espectacle creat a partir del diàleg
entre la mitologia grecoromana i les reflexions del psicoanalista Jean Shinoda. Organitza APPA.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central.
DEBAT
Igualada
Dimarts Disruptius Anastasia Pistofidou.
Arquitecta. ‘La fabricació amb tecnologies
digitals’..
Dimarts a les 8 del vespre a la sala de socis de l’Ateneu.

DIMECRES 4
TALLER
Igualada
... Ara t’ho explico. A d’alimentació
A càrrec de Maria Blanqué, dietista-nutricionista de l’Agència de Salut Pública de la
Generalitat de Catalunya, i Anna Garcia,
narradora de contes
Dimecres a les 6 de la tarda a la Llar d’infants la Lluna
TALLER
Sta. Margarida de Montbui
Taller d’Scrap Nadal. Sigues original i decora la teva taula de Nadal amb gust i color
Amb Sara&Bugs
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Mont-Àgora

DIJOUS 5
CONFERÈNCIA
Igualada
Cicle de xerrades. Aprendre a mirar la vida
Xerrades per conèixer ‘El Cercle de les
quatre direccions’, eina pràctica per ajudar
a resituar-nos en cada espai de la vida
Dijous a les 2/4 de 8 del vespre a la sala
LAB de l’Ateneu
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Ford contra Ferrari
Estrena • Le Mans 66
REDACCIÓ / RAMON ROBERT

L

’any 1971 es va estrenar Las 24
horas de Le Mans, una mena de
drama automobilístic amb paper estel·lar pel cèlebre i mitificat Steve
McQueen, i que va contribuir més que
cap altra pel·lícula a popularitzar la
cursa francesa. I ara, mig segle després,
ens arriba Le Mans ’66. L’escenari és el
mateix, si bé l’argument és un altre.
S’hi explica un fet molt important en la
història de l’automobilisme de competició: per primera vegada, a l’any 1966,
els cotxes nord-americans Ford van
guanyar la partida als cotxes italians
Ferrari. Així ho indica el títol original
de la pel·lícula, Ford versus Ferrari.
Realitzada per James Mangold, Le
Mans ‘66 fixa la seva atenció en un

ben triat equip americà d’enginyers,
mecànics i dissenyadors, liderats pel
visionari automobilístic Carroll Shelby
(Marc Damon) i el seu conductor britànic Ken Milers (Christian Bale). Els
homes forts de la marca Ford, o Henry
Ford II i Lee Iacocca, els encarreguen
construir des de zero un nou automòbil per tal d’acabar amb el domini de
Ferrari al Campionat del Món de Le
Mans.
James Mangold aconsegueix que les
dues hores i mitja de metratge passin
a tot gas gràcies al vigor i al gran sentit audiovisual que hi aplica. Més enllà
de l’epopeia automobilística, hi ha una
bona història de convicció, treball, esforç i amistat. Tot és una mica previsible, però, això sí, les seqüències de la
cursa són brillants i espectaculars.

Venjança a Sevilla
Estrena • Adiós

Amagat
Estrena • La trinchera infinita
REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

L

a Guerra Civil espanyola i la
postguerra dels anys 40 han argumentat centenars de pel·lícules. Ara se n’estrena una amb una dolorosa i densa història de supervivència.
Hipnòtica i angoixant, la pel·lícula, que
té una durada de 147 minuts, fou premiada en el darrer Festival de cinema
de Sant Sebastià, guanyant 4 premis,
incloent Millor direcció i guió.
Realitzada per un ben avingut equip
de cineastes bascos (Jon Garaño, Aitor
Arregi, José Mari Goenaga en la seva

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

P

aco Cabezas ha escrit i dirigit
Adiós, un dramàtic thriller de
dolor i venjança en el que Mario Casas interpreta a Juan, pres en
tercer grau i pare de família. Aquest
aconsegueix un permís especial per
assistir a la comunió de la seva filla,
a Sevilla. Però la mort accidental de
la nena destapa tot un entramat de
corrupció policial i narcotràfic, i el
cas acaba en mans d’Eli, un inspectora que haurà de lidiar amb els recels d’un sector de la policia. Alhora,
el pare de la petita vol fer justícia pel

seu compte.
A mig camí entre el cinema de gènere
policíac (en podríem dir noir sevillà,
on recentment ha destacat Alberto
Rodríguez amb Grupo 7 i La isla mínima) i el drama agre i descarnador,
Adiós unifica aspectes socials i emocionals, sense menysprear algunes seqüències de caire espectacular. El pols
narratiu és ferm, els actors (Mario
Casas, Natalia de Molina, Ruth Díaz,
Carlos Bardem) fan molt bé els seus
personatges i la banda sonora inclou
cançons de la catalana Rosalía i del
grup de rock andalús Triana.

tercera col·laboració després de Loreak
(2014) i Handia (2017), la pel·lícula
relata la dramàtica i intimista història d’un matrimoni format per Higinio (Antonio de la Torre) i Rosa (Belén Cuesta). Porten pocs mesos casats
quan esclata la Guerra Civil, i la vida
d’ell, un regidor municipal d’esquerres,
passa a estar seriosament amenaçada.
Amb ajuda de la seva dona, decideix
ficar-se dins un forat cavat a casa com
amagatall provisional. La incertesa i la
por a les possibles represàlies condemnarà a Higinio a seguir amagat durant
molts anys.

CULTURA / CARTELLERA |

Divendres, 29 de novembre de 2019

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
LE MANS 66
Estats Units-França. Automobilisme. De James Mangold.
Amb Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal.
Any 1966. Es celebra a França el campionat del món de Le
Mans. En aquesta cursa automobilística hi participa el equip
americà d’enginyers i dissenyadors, liderats pel visionari au·
tomobilístic Carroll Shelby i el seu conductor britànic Ken
Milers. Henry Ford II confia en ells per acabar amb el do·
mini de Ferrari.

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.
LA TRINCHERA INFINITA
Espanya. Dramàtica. De Jon Garaño, Amb Antonio de la
Torre, Belén Costa.
Higinio i Rosa porten pocs mesos casats quan esclata la
Guerra Civil, i la vida d’ell passa a estar seriosament ame·
naçada. Decidirà utilitzar un forat cavat a casa com amaga·
tall provisional. La por a les possibles represàlies, així com
l’amor que senten l’un per l’altre, els condemnarà a una llar·
ga reclusió
ADIOS
Espanya. Thriller de venjança. De Paco Cabezas. Amb Mario Casas, Natalia de Molina, Ruth Díaz, Carlos Bardem.
Juan , aconsegueix un permís penitenciari per anar a la
comunió de la seva filla a Sevilla. Però la mort accidental
de la nena destapa tot un entramat de corrupció policial i
narcotràfic, i el cas acaba en mans d’Eli, un inspectora de
la que recelen alguns companys. Juan vol fer justícia pel seu
compte.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
ADIOS
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 20:00
FROZEN II
Dll: 17:15
Dc: 18:15
Dj: 17:30(VOSE)

Casal
St. Martí de Tous
SORRY, WE MISSED YOU
(VO subtitulada en espanyol)
Ds: 18:00
LA DIRECTORA DE ORQUESTA
Dg: 18:00
SORRY, WE MISSED YOU
Dg: 20:10

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA GRAN

SORRY, WE MISSED YOU
Regne Unit. Drama social. De Ken Loach. Amb Kris
Hitchen, 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.

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.

FROZEN II
Dv: 18:15
Ds: 16:30/18:30
Dg: 16:45/18:45
SI YO FUERA RICO
Dv i Ds: 20:30
SALA PETITA
LE MANS 66
Dv: 17:30
Ds: 20:15
Dg: 16:45
LA TRINCHERA INFINITA
Dv: 20.15
Ds: 17:30
Dg: 19.30
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/FROZEN II
Dv Dll a Dc: 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/FROZEN II
Dv a Dg: 17.30/19:40
Dll i Dc: 17.30
2/FROZEN II (CAT)
Dg: 13:00/15:15
2/FROZEN II (VOSE)
Dm: 17:30
2/LE MANS 66
Dv a Dc: 21:55
2/ESTAFADORAS DE WALL STREET
Dll i Dc: 19:40
2/A DOS METROS DE TI
Dm: 19:40
3/ LAST CHRISTMAS
Dv Dll i Dc: 18:15/20.30/22:45
Ds: 16:15/18:15/20.30/22:45
Dg: 12:05/14:10/16:15/18:15/
20.30/22:45
Dm: 18:15/22:45
3/ LAST CHRISTMAS
Dm: 20:30
4/ SI YO FUERA RICO
Dv Dll a Dc: 17:45/19:50/22:05
Ds: 15:40/17:45/19:50/22:05
Dg: 13:40/15:40/17:45/19:50/22:05
5/ FROZEN II
Dv Ds Dll a Dc: 17:00/19:15
Dg: 14:45/17:00/19:15
5/ FROZEN II (3D)
Dg: 12:30
5/ SI YO FUERA RICO
Dv a Dc: 21:30
6/ PUÑALES POR LA ESPALDA
Dv Dll i Dc: 17:15/20:05/22:40
Ds: 16:30/19:20/22:00
Dg: 11:55/16:30/19:20/22:00
Dm: 17:15/20:05
6/ PUÑALES POR LA ESPALDA
(VOSE)
Dm: 22:40
7/ MALEFICA: MAESTRA DEL MAL
Dv Dll a Dc: 17:35
Ds i Dg: 15:45
7/ EL TIMEPO CONTIGO
Dv Dll a Dc: 20:00
Ds i Dg: 18:00
7/ JOKER
Dv Dll a Dc: 22:15
Ds i Dg: 20:15/22:45
7/ ABOMINABLE
Dg: 12:20
8/ADIOS
Dv Dll a Dc: 17:05/19:30/22:00
Ds i Dg: 17:40/20:00/22:15
8/LA FAMILIA ADDAMS
Ds: 16:00
Dg: 12:30/14:15/16:00
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Passat de voltes, com un motor il·lustrat a la francesa / 2. Entre roques és el gran enemic de les plantes. Predomina en el caos de Premià / 3. Quinto d’aigua.
Extenuació capaç de dur al col·lapse. A les puntes del tren / 4. Al cor de l’Alien. Casquet
perdut allà baix de tot / 5. Ningú li ha posat la mà a sobre, encara. Gàbia per a viatges
transoceànics / 6. Entrada a Shilton. Perfumada amb tan rica resina que demana més que
una mirada. A punta de dia / 7. Flor en funcions de pàmpol. Per ajustar-li la vestimenta al
rodatge no guanyen per esparadrap / 8. Allò que es pot amassar. Quina espatlla que té, el
mal parit! / 9. Si vols que et surti barat convida’l a l’enoteca. Per a en Flotats era massa poca
cosa / 10. Ciutat guerrera per excel·lència. Buscar la manera de compensar individualment
/ 11. Empat. Allà on les zones esdevenen gotes. Zinc reduit al cinquanta per cent / 12.
Enemics de Fer l’Animal. Cants grecs en honor del tennis al Partenó / 13. S’exclamen de sa
pròpia rodonesa. El blanc tarragoní.
VERTICALS: 1. Pintor que es nega a considerar-se pessimista. Viu a prop de molts bohemis que no tenen res d’artistes / 2. Llavor de pera. Soterrar pel mètode més cruel. De cap al
forat / 3. Canya tan resistent que t’hi pots asseure. La típica qüestió de feina / 4. Això tan
valencià que tira amunt. Pèrdua de drets o béns gairebé per admissió. Quinto, ara de litre /
5. Quan ressona és que el gat s’enfila. Proveïdor de suc de datador / 6. Accés a la universitat.
Cantaré esbojarradament al fill de l’antracita. Sempre darrere en Peter / 7. Criats alterats
pel partidor d’aigües de la sèquia. Passen corrent pel comptador / 8. Estranya mami, la
Pedemonte. Caliu a base de música suau / 9. Metge de quiròfan?: però si es dedica a carregar xarters... Atén de qualsevol manera la mala néta / 10. Nevera mentidera. Estacions del
viacrucis burocràtic. Abracen la Novell / 11. Un altre casquet, que no veurà mai l’anterior.
Vell imperi que s’estengué de Constantinoble cap amunt / 12. Protesta indoor. Ciris mal
fets per culpa d’una economia inestable.

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Troba les 7 diferències per Sílvia Lamolla
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gastronomia
El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

Amanida de carxofes amb
tomàquet i pebrot escalivat

Per publicitat a

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

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

93 804 24 51
696 233 803

publicitat@veuanoia.cat

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

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

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

Elaboració:
Ingredients:
Per a 2 persones
• Ceba tendra
• Gra d’all
• Tomàquet trossejat natural
sense pell 225 g
• Cors de carxofa cuits 12
• Pebrot vermell rostit 60 g
• Fines Herbes al gust
• Vi blanc 50 ml
• Vinagre de Jerez 15 ml
• Oli d’oliva verge extra 30 ml
• Pebre negre mòlt
• Sal

En cas de fer les carxofes naturals, netejar i coure les carxofes, pelar els tomàquets i rostir el pebrot vermell.
Si es fan servir productes envasats, escórrer bé els cors de
carxofa i partir-los per la meitat.
Picar la ceba tendra i el gra d’all.
Escalfar una mica d’oli en una paella i cuinar la ceba tendra amb la dent d’all uns minuts. Afegir el tomàquet i donar unes voltes. Regar amb el vi, salpebrar lleugerament i
deixar-ho coure tot uns 10 minuts.
Batre en un bol el vinagre amb l’oli, una mica de vi i les
herbes provençals. Barrejar en una font les carxofes amb
la salsa, afegir el pebrot vermell tallat a tires i amanir. Salpebrar a gust i deixar refredar abans de servir.

I... bon profit!

www.nouurbisol.com

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

Aquesta setmana sortidor de cervesa ESPINA DE FERRO LAGER

· Esmorzars

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

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
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Ha mort Carlos Raluy Tomàs

E

l segon fill de la igualadina, Marina Tomàs
i Lluis Raluy, va morir,
de sobte, la nit del dia 23 de
novembre de 2019, segons
sembla, d’una afecció cardíaca. Tenia 75 anys.
El vàrem conèixer el 1997,
a Girona, juntament amb
la seva mare i el germà gran
Lluís. Des de llavors, la nostra
amistat ha estat molt intensa i
hem mantingut bones converses, en les quals demostrava la
seva passió pel circ, un món
en el qual vivia des de petit.
A 13 anys ja formà part del
conjunt de barristes que formaven el seu pare i el germà Lluís. Posteriorment, en
1983 va tenir la idea de formar un circ, que portés el
seu cognom. Junt amb el lluís
fundaren el Circ Raluy, que
funcionà en una sola carpa,
fins al 2016.
En aquest any, els dos germans acorden separar-se i
estableixen condicions. Tots
dos circs portaran el cognom
Raluy. Mentre el Carlos adopta el subtítol Històric, el seu
germà gran es decanta pel
nom Raluy Legace.
Aquest Històric havia passat
bona part d’aquest any a les
Balears i, ara, havia retornat
a Barcelona, on avui, divendres dia 29 havia de començar
la temporada nadalenca, tota
vegada que, segons les bases
establertes, notarialment, per

aquestes assenyalades dates
havien d’alternar, anualment,
els dos circs. Enguany era el
Raluy Històric el que li toca
aquesta plaça barcelonina.
Segons ens ha comunicat el
seu germà Francis, ells no
tenen per costum fer cerimònies funeràries, com ja feren
amb la seva mare. Fou incinerada i part de les seves cendres
reposen junt amb un arbre del
parc central, on foren sepultades de manera particular i
intimista.
Al tanatori de Sancho Dàvila
(Barcelona) era prevista una
capella ardent el dilluns a la
tarda i dimarts el matí.
Havia actuat diverses ocasions a Igualada, junt amb la
resta de familiars seus. Però
les dues últimes vegades, ja
amb el seu circ propi, s’havia
ubicat en un solar al carrer
Igualada, del barri de Sant
Maure on acudien gent de les

dues poblacions.
El circ català ha perdut una figura notable i l’espectacle, un
formidable presentador.
Últimament havia heretat el
famós i popular London Bar.
La darrera propietària li deixà en testament i ell l’havia
reobert, procurant mantenir
l’estil i ambient circense, que
sempre havia tingut.
Trametem a la seva esposa, Milita Chy, al seu germà
Francis i a la resta de la seva
família la nostra sentida condolença.
Josep Elias Farré

Novena a la
Puríssima
Dissabte, 30 de novembre,
comença la novena a la
Immaculada Concepció a
la Parròquia de la Sagrada Família d’Igualada, tot
i que el primer dia coincideix amb la missa pels
infants. La resta de dies,
fins al diumenge 8 de desembre, se celebrarà cada
dia amb el Rosari, la missa
a les 8 del vespre amb homilia mariana i el cant dels
goigs i de l’himne igualadí
a la Puríssima. Enguany
la predicarà el Sr. Rector,
Mn. Xavier.

El Bisbat de Vic presenta el
Sínode Diocesà a Igualada
ESGLÉSIA / LA VEU

E

l proper diumenge, dia
1 de desembre, el Bisbat de Vic presentarà el
Sínode Diocesà a l’arxiprestat
de l’Anoia-Segarra, en un acte
obert al públic i en el qual tothom és convidat.
L’acte de presentació del Sínode consta de diverses parts. A
partir de les 10.00 h del matí,
a la Basílica de Santa Maria
d’Igualada es durà a terme la
primera part de la presentació, amb un vídeo explicatiu i
diverses intervencions. Tot seguit, a les 11.30 hores, el bisbe
Romà Casanova presidirà una
missa a la basílica com a moment central i, per a acabar,
se celebrarà la darrera part de
l’acte de presentació del Sínode, amb més intervencions i
un piscolabis per a tots els assistents.
Sínode Diocesà
Un Sínode Diocesà és una assemblea eclesial extraordinària
convocada pel bisbe i oberta a
la participació de tota la comunitat cristiana (laics, mossens i
religiosos), sense cap exclusió,
per a discernir, escoltant l’Esperit Sant, els reptes pastorals
que es presenten avui a l’Església. En el cas concret de Vic, i
davant d’un “moment de grans
transformacions socials que

afecten de ple a l’Església”, el
bisbe Romà ha considerat convenient convocar un Sínode
per a discernir junts la voluntat de Déu per a la diòcesi de
Vic i per a afrontar la transmissió de la fe en el moment
actual. Cal “canviar la manera
de relacionar-nos i comunicar-nos (...) canvis profunds
en la nostra ment, en el nostre
cor, en la nostra organització,
per a ser més fidels a la vida i
missió que Déu ens confia”.
El Sínode, que se celebrarà en
els propers tres anys, porta per
títol “Sínode per l’esperança”.
A més de les aportacions de
tots els fidels de la diòcesi, està
previst escoltar el parer d’experts en els diferents temes
i realitats, així com la veu de
persones no creients.
Suspensió de misses a Igualada i Arxiprestat
Amb motiu de la presentació
del Sínode es suspenen les
següents misses a Igualada:
10 del matí, Mare de Déu de
Fàtima; 11 del matí al Roser
(Soledat) i Ntra. Sra. de Montserrat; 2/4 de 12 del migdia,
Frares Caputxins; 12 del migdia, Sagrada Família i Santuari
de la Mare de Déu de la Pietat
i 2/4 d’1, Santa Maria. A la resta de parròquies de l’Arxiprestat (sector Anoia) no hi haurà
missa aquest diumenge.

SANTORAL

Novembre/Desembre

29: Sadurní; Demetri; Il.luminada.
30: Andreu; Justina.
1: Eloi; Edmon Campion i Robert Southwell; Naüm; Natàlia.
2: Silvà; Bibiana; Elisa.
3: Francesc Xavier; Cassià; Sofonies; Magina.
4: Joan Damascè; Bàrbara; Bernat; Ada
5: Dalmau; Sabas; Guerau de Braga; Crispina

En record de:

Roc Tort i Aribau
Ahir ens va deixar a l'edat de 93 anys. Veí molt entrenyable i estimat pel poble.
Fou Jutge de Pau del nostre poble durant molts anys. Des de l'Ajuntament de
Sant Martí de Tous volem donar molta força i ànims a la família i el nostre més
sentit condol. Descansa en pau, Roc.
Novembre de 2019

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

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

GUANYADORS SORTEJOS | 61

Divendres, 29 de novembre de 2019

SORTEIG

de 8 abonaments
anuals per al cicle
de concerts 2019
dels Hostalets
de Pierola

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG

SORTEIG D’UNA
BICICLETA

DE 2 ENTRADES PER
AL TEATRE DE L’AURORA

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.

2 cistelles
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

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

I.H.C.

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE

2

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER

ENTRADES

A més, si ets subscriptor de La Veu
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el
carnet de subscriptor

Recollir a les oficines de la Veu
Carrer Retir, 40 Igualada

GUANYADORS DELS SORTEJOS DE
Entrades Yelmo Cines

Entrades Cine Ateneu

EULÀLIA VAQUÉS / ÀLEX LLACUNA
XAVIER ENRICH / JORDI PADRÓ
Forfait Les Deus

MERCÈ LLORENS / FRANCESCA CASTELLS
JOSEP MARÍ / FLORA SANABRA

Concert Hostalets de Pierola

JORDI PADRÓ
Entrades Teatre de l’Aurora
JOSEP GASSÓ VILA
Escalada
JORDI PADRÓ

Nom
Cognoms
Població

Entrades Museu del Traginer

ENRIC SERRA

QUIM FARNÓS

IHC

2 Cistelles
LUISCines
CANALES
MARIA DOLORS RABELLEntrades Yelmo
LLUIS BALCELLS
Bicicleta

Visita caves
JOSEFINA RIBAS
Val de xapa i pintura

JOSEFA LUIS

JAUME MATEU

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!

Telèfon mòbil

Cistella Caprabo

Bicicleta ABA

Músiques de Butxaca

Email

Entrades Yelmo Cines

Forfait circuit Les Deus

Música Hostalets

Signatura

Entrades Museu del Traginer

Entrades Cinema Ateneu

Cava Bohigas

Val xapa i pintura Gelabert

Entrades Teatre Aurora

Escalada Ingravita

Entrades Hoquei

TOTS ELS SORTEJOS

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 fins el 3/1/2020. En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la butlleta guanyadora i es comunicarà
amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades. La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses
promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.
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DR. JORDI GRAELLS

CLÍNICA DENTAL ANOIA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 29: CASAS V.

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

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments
c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

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

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

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

DISSABTE 30: TORELLÓ
Rbla. Sant Isidre 11

P. Verdaguer,
82
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DIUMENGE 1:

BAUSILI

ORTOPÈDIA CASES

Dr. Mariano Devoto Nogueira

Soledat, 119

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

• 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

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·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

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704
Psicòloga
c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

Born, 23
(9:00- 22:00)

ADZET

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1

93les
806 00
44
A partir del dia 01/06/19 canviarem
quotes,
VILANOVA DEL CAMÍ
Per
Publicitat:
conseqüentment a les properes publicacions
dels
s’haurien
93anuncis
804 24
51 d’actualitzar.

publicitat@veuanoia.cat

Ma DOLORS
CAPELLADES
psicologa

Més endavant també modificarem la imatge
EDMR-Resolució de trauma
pel moviment ocular
però de moment hauríeu de canviar:

20,97€ per 21,26€
INÉS
34,12€MARIA
per 34,60€

VIDAL MARURI

psicologa col. num 19.304
Psicoterapeuta

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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

Av. Barcelona, 9
(22:00 - 9:00h)
DILLUNS 2:

SECANELL

Òdena, 84
DIMARTS 3: MISERACHS

Rambla Nova, 1
DIMECRES 4:

BAUSILI

Born, 23

DIJOUS 5: CASAS V.

Soledat, 119

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Sant Josepque
14, ENTL.
2a
c/Comarca,
72, 5è 2a
Us agrairia
m’enviéssiu
les proves
per
08700 IGUALADA
IGUALADA
donar-vos
la conformitat.
638 137
803
Herboristeria l’Espígol c/Sant
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

Salutacions,
a partir de

21,26€

al mes

la millor Assistència Sanitària

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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PUBLICITAT |

·espots publicitaris
per projectar-se A
·preus econòmics
·gestió de producció
i programació
·packs publicitaris
PER a CAPS DE SETMANA
O SETMANA SENCERA
MÉS INFO I contacte:

696 233 803 - publicitat@veuanoia.cat
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Espai patrocinat per:

Jordi Martínez i Seuba /

Comerciant, expresident d’Igualada Comerç
Divendres, 29 de novembre de 2019

“Si no dones valor afegit
en el comerç, estàs mort”
Sóc igualadí, i tinc 49 anys. De sempre he estat vinculat al negoci familiar
d’Electrodomèstics Martínez, a Igualada i a Vilanova del Camí. Fa uns anys vaig
fer una expansió a Manresa. He estat president d’Igualada Comerç durant molts
anys. Ara he fet una aposta important per la mobilitat elèctrica. És el futur.

S

empre s’ha dit que a Manresa hi havia un comerç més
avançat, i que aquí pecàvem de poca autoestima. Això ha
canviat?

No, no ha canviat. Al final, tot depèn de la massa crítica que tinguis, l’equilibri està en això. Per què Manresa té un atractiu més alt
en comerç? Doncs perquè té una comarca més rica de població.
L’atracció comercial pot superar els 180.000 habitants, i Igualada la
té de setanta mil. El Penedès també té una massa crítica superior a
la nostra. En el seu moment vaig decidir posar un negoci a Manresa primer perquè hi tinc arrels, hi ha un vincle familiar.
La crisi ha fet més mal a uns llocs que a d’altres, a nivell
comercial?
Hem patit una gran caiguda degut a la crisi de l’any 2008. Fins
al 2011 van ser anys molt durs. El consum d’ara no té res a veure
amb el d’abans de la crisi. Ara has d’afinar molt més el llapis. Les
inversions s’han de recuperar. Els cursos d’amortització d’aquests
negocis, si no t’ho mires molt bé, i ho fas amb un flaix de temps
més llarg, es converteixen en inviables. Abans la venda anava més
fluida. La transformació ha provocat que ara els marges siguin
molt ajustats. També s’ha produït un canvi en la gent, els compradors d’avui actuen totalment diferent. Hi ha nous fenòmens, com
Internet, o els “killers” del sector, és a dir, Ikea, Decathlon... Els
grans s’han reforçat i els petits s’han debilitat. Això t’obliga a fer les
coses amb molta cura.
És que compres una cosa per Amazon, més bé de preu, i l’endemà la tens a casa.
La compra per Internet va aparèixer cap al 2011, primer de forma
suau, però avui és una maquinària imparable. Hi ha hagut un canvi tecnològic. Del telèfon amb tecles, a l’Smartphone. El telèfon ha
fet canviar tot el mercat. El comerç ha hagut d’adaptar-se als nous
compradors. Tenen molta informació, estan més al dia, poden

comprar en línia en qualsevol moment...
Com lluites contra Internet?
Donant una qualitat de servei bona, amb proximitat. Si no dones valor afegit en el comerç, estàs mort. Els meus pares van
començar a començaments dels 70, el pare era enginyer electrònic, i a casa sempre hem tingut servei tècnic. La crisi ha
comportat que molts negocis hagin externalitzat els seus serveis, però nosaltres és un valor que hem pogut conservar.
Els comerciants us heu hagut d’espavilar, com les empreses,
però les infraestructures continuen essent pràcticament les
mateixes que fa deu o quinze anys.
Nosaltres, al final, som la cua de Barcelona. Tenim l’avantatge que
hi ha una autovia gratuïta i això ens facilita molt el trasllat, sobretot si s’ha d’anar a treballar o a estudiar. Però en tren no s’ha avançat. Encara recordo el president Maragall a Igualada dient que en
això del tren ho arreglaríem de presa... Tot això són temes que han
fet frenar molt de creixement, han estancat el territori. La nostra
generació ja l’ha perdut, aquest canvi que era necessari. Esperem
que els nostres fills ho puguin recuperar. Ara és molt necessari cobrir les necessitats del món industrial, amb aquests grans polígons
que es demanen. Potser això faria de palanca. Però ho veig molt
difícil a curt i mitjà termini. Haurem d’esperar 15 o 20 anys més
per veure aquests canvis, a què les anelles de l’àrea metropolitana
quedin plenes, i per l’efecte de la taca d’oli, arribi aquí. Haurem de
conviure, mentrestant, amb això.
Vas haver de lidiar en el seu moment amb bous i esquelles amb
tot el tema del Rec.0, amb una forta oposició de botiguers afectats. El temps ha canviat molt les coses.
El projecte del Rec.0 tenia les seves coses bones i dolentes. En
aquell moment em va tocar fer el paper de president d’una entitat

que havia de defensar els negocis de la ciutat. El projecte era molt
bo, però havíem de buscar una certa harmonia entre les dues dinàmiques. Estàvem en plena crisi. Hi havia la pressió que teníem
com a entitat, dels mateixos associats. Però hi havia gent a favor,
i d’altres que no deien res. Des del primer moment es van buscar
harmonies amb la gent de Rec.0, però no es van trobar... També
és veritat que gràcies a tot el que va passar, es van corregir coses.
Un comerç té unes obligacions per obrir. El que no podia ser és no
jugar tots la mateixa partida... Evidentment els anys ho curen tot.
Me n’alegro molt que ara hi hagi hagut un canvi.
Darrerament, amb Lowing, us heu especialitzat en el vehicle
elèctric de ciutat, motos i patinets. Parlem de futur, o present?
Vam començar en aquest mercat fa quatre anys, tant aquí com a
Manresa, però dins de les botigues d’electrodomèstics. Ara hem
fet un salt qualitatiu, amb ubicacions concretes i definides, només
de la mobilitat elèctrica. El primer punt l’hem obert a Igualada,
ara ho farem a Manresa, i l’any vinent a Barcelona. El futur és
aquest, sí. Aquest canal de mobilitat sostenible, net, ecològic, sobretot en desplaçaments curts, urbans, que ja estem veient amb el
patinet elèctric, però també amb motos i ciclomotors. Un dipòsit
en una moto et pot costar 15 euros, però en un motor elèctric, el
mateix costa menys d’un euro...
Tothom parla molt dels cotxes elèctrics o híbrids, però els experts diuen que abans veurem totes les motos, elèctriques. De
debò?
Serà el primer que es transformarà, segur. La mobilitat més urbana serà la que ho revolucionarà tot. Ja està succeint amb els patinets. Desplaçaments per dins de la ciutat o com a molt a 30 km
a la rodona, sense contaminació i amb un cost energètic mínim.
Encara hi ha molt camí per a recórrer, però el canvi ja és aquí.
Jordi Puiggròs @jordipuiggros67

Hi ha qui de les denúncies per violació, en diu que només són agressions o invents. Qui denuncia s’ho passa malament, li costa diners i
sovint és mirada com si en lloc de ser víctima fos culpable. La dona socialment encara ho té tot molt més complicat que el dels homes. Les
que treballen fora de la llar, quan tornen a casa, solen fer més feina que la seva parella. S’han de canviar moltes coses i cal una discriminació activa per arribar a la igualtat de gènere. A les escoles s’està fent molta feina i és d’esperar que en el futur s’hi vegin resultats. Però hi
ha qui no es conforma amb aquestes mesures, que considera lentes i sovint ineficaces. I diuen que els homes són els culpables de tot el que
passa. No sé si tenen raó. Fa temps a un conegut igualadí li van preguntar pel que pensava la seva dona dels seus èxits. Ell va respondre
convençut que “al darrere d’una persona important hi ha sempre una dona sorpresa de què ho sigui”. Els rols de parella els defineixen els
dos, però no està bé que l’home sempre s’endugui els mèrits.
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