
La Fira de Nadal d’Igualada obre avui a l’entorn de la plaça de l’Ajuntament.

La cavalcada dels Reis d’Igualada, retransmesa el 1987 per TV3, amb Mari Pau Huguet de presentadora. Farà aviat 33 anys.

TV3 no retransmetrà els Reis 
d’Igualada per por a les pressions

  Pàgines 43 a 48

Una festa proposada pel Parlament i la Generalitat per a ser Patrimoni 
de la Unesco pesa menys que la voluntat dels col·lectius “antipintura” Aquest 

dissabte, 
Ral·li Ciutat 
d’Igualada
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Polèmica 
per la Casa 
de Cultura 
del Consell 
Comarcal

Adjudicada la 
redacció del 
projecte de 
millora de la 
B224 a Piera
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Avui comença la Fira 
de Nadal a Igualada
Demà divendres 6 de de-
sembre s’inaugurarà la 
tradicional Fira de Nadal 
al nucli antic d’Iguala-
da, organitzada per Fira 
d’Igualada i la Comissió de 
Festes  del Barri de la Font 
Vella amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. 

Amb l’objectiu de dinamit-
zar el comerç  de la ciutat, 
hi haurà també activitats 
al mercat de la Masuca, 
al centre de la ciutat i a la 
zona comercial Nord. Tor-
nen també la pista de gel i 
el tobogan a Cal Font.  
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L’EDITORIAL

TV3, la teva
L a notícia -que no ens ha agradat gens de pu-

blicar- sobre les raons que no faran possi-
ble la retransmissió de la Cavalcada de Reis 
d’Igualada per part de TV3 -una televisió 

pública, convé recordar-ho- ha caigut com un ger-
ro d’aigua freda en determinats cercles de gent que 
coneixien les gestions que s’estaven fent per donar 
un al·licient especial als 
actes del 125è aniversari 
de la festa més estimada 
i protegida dels iguala-
dins. 
L’ocasió s’ho valia, oi 
més després del suport 
incondicional de tots els 
presidents de la Genera-
litat i d’altres autoritats  
públiques del país que 
l’han viscuda en direc-
te en moltes ocasions, el darrer, l’actual President 
Quim Torra, l’any passat. Una festa especial que ha 
rebut el suport unànime del Parlament de Catalunya 
i del mateix Govern del país perquè sigui declarada 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco. 
Aquests arguments, que qualsevol veuria amb prou 
pes per donar-hi més dignitat, no han estat sufici-
ents per a TV3, que ha triat finalment Martorell per 

estalviar-se suposats problemes amb els col·lectius 
que lluiten contra l’anomenat “blackface”, és a dir, 
la utilització de pintura per simular altres races, es-
pecialment la negra. Tant és si s’usa per amagar la 
identitat, o per qualsevol altre motiu. Hi veuen una 
connotació ètnica. Darrere també hi ha la voluntat 
d’actors de raça negra que volen evitar que algú els 

prengui “la feina”, per-
què en moltes pobla-
cions això es cobra... 
És evident el desco-
neixement complet, 
en aquests col·lectius, 
de la realitat de la fes-
ta igualadina, on hi ha 
un miler de patges i 
on el voluntarisme és 
una màxima que ve 
traslladant-se de ge-

neració en generació....
És profundament decebedor que una televisió que 
ha estat sempre de la confiança de la majoria d’igua-
ladins i anoiencs, cometi un error tan categòric com 
absurd en aquest tema, i es deixi sotmetre a la vo-
luntat de radicalitzats que desconeixen les tradici-
ons centenàries del nostre poble. Decebedor i con-
demnable. 

És profundament decebedor que 
una televisió que ha estat sempre 

de la confiança de la majoria 
d’anoiencs, cometi un error tan 

categòric com absurd. 

PREMI TASIS TORRENT 1998 / PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993 / PREMI MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013 
PREMI UEA 2017 / PREMI  AL RECONEIXEMENT PER LA TRAJECTÒRIA DURANT 35 ANYS  A FAVOR  DE LA PREMSA COMARCAL 2018

DIRECTORA GENERAL   PIA PRAT i JORBA DIRECTOR DE REDACCIÓ   JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN
EDITA PUBLICACIONS ANOIA,SL   Dipòsit Legal: B-31430-82   -   ISSN ed. impresa 2487-3616

Retir, 40 08700 IGUALADA   Tel. 93 8042451    Email redaccio@veuanoia.cat   publicitat@veuanoia.cat
TEXT LEGAL

Edicions de premsa periòdica LA VEU es reserva tots els drets sobre el contingut del diari LA VEU, els suplements i qualsevol producte de venda conjunta, sense que es puguin reproduir ni transmetre a altres 
mitjans de comunicació, totalment o parcialment, sense prèvia autorització escrita. Difusió controlada per l’OJD

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Dijous 5 de desembre de 2019

Silvia López Mejía, magistrada del 
jutjat d’instrucció número 9 de Bar-
celona, va sol·licitar al Tribunal Su-
prem que obrís causa contra Laura 
Borràs, diputada electa de JxCat, 
pels delictes de falsedat documental, 
frau administratiu, prevaricació ad-
ministrativa i malversació de cabals, 
considerant que “hi ha indicis que 
Borràs, entre els anys 2013 i 2017 i 
abusant de la seva condició de di-
rectora de la Institució de les Lletres 
Catalanes (ILC), va participar mate-
rialment i directament en l’adjudi-
cació directament o indirectament 
arbitrària de tots els contractes de 
programació informàtica a favor 
d’Isaïes Herrero, un amic que va ser 
adjudicatari de gairebé una vintena 
de contractes.”

El ministeri d’Afers Exteriors, en-
capçalat fins ara per Josep Borrell, 
que ha passat a ser-ho de la Co-
missió Europea, ha aconseguit que 
el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) hagi suspès cau-
telarment les tres noves oficines 
que la Generalitat preveia endegar 
a l’Argentina, Mèxic i Tunísia, al·le-
gant que “l’activitat d’aquestes dele-
gacions és nociva per als interessos 
de l’Estat.” 

Nicolàs Sarkozy, expresident fran-
cès, va dir que Si després del Brexit 
s’independitza Catalunya, j no serà 
un problema exclusivament espa-
nyol, sinó de tot el continent euro-
peu. El problema català és un pro-
blema per a cada país d’Europa que 
podria veure’s enfrontat a les matei-
xes pulsions secessionistes. Tindria 
un efecte dominó. Els nostres paï-
sos han tardat segles a construir-se 
i si comencem a desconstruir el que 
s’ha construït la història acabarà 
malament.”

David Fernàndez, exdiputat de 
la CUP al Parlament de Catalunya 
va dir  que “si fracassen les nego-

ciacions entre ERC i PSOE s’haurà 
de fer alguna cosa similar a l’1-O, 
millor, més ben fet, amb més gent 
i amb més legitimació. L’anomalia 
també és l’Estat, una anomalia d’un 
Estat que dimiteix. Si no hi ha  ur-
nes acordades, hauran de ser urnes 
desobedients”  per seguir “l’inde-
pendentisme ha fracassat  en el seu 
primer intent” i va acabar “l’octubre 
del 2017 es va proclamar la indepen-
dència, però no es va fer la república. 
Ho vam intentar. N’hem d’aprendre. 
Al final és un fracàs col·lectiu. D’ai-
xò, n’aprenem, i a la pròxima més i 
millor.”

Manuel Marchena, president de la 
Sala Penal del Tribunal Suprem, An-
tonio del Moral, Ana Ferrer, An-
drés Palomo, Andrés Martínez-Ar-
rieta, Luciano Varela i Juan Ramón 
Berdugo han sigut guardonats amb 
el premi “a la independència en el 
desenvolupament del judici del pro-
cés”, atorgat per Confilegal, mitjà di-
gital de notícies, en un acte al qual 
va assistir Dolores Delgado, ministra 
de Justícia.  En mitjans es pregunten 
si la independència és la judicial o la 
dels catalans.

Parlant de la 
revolució
Vivim temps convulsos. Les revoltes a l’Amè-
rica Llatina i el retorn de Marx des del sud-
oest asiàtic, encara que sigui vestit amb roba 
feta a la Xina i sota l’aparença de revolució 
liberal a Hong Kong; o la mirada oriental i el 
somriure murri de mandarí de Pablo Iglesias i 
el seu Eurocomunisme del segle XXI; l’ascens 
de l’extrema dreta a Europa o la tropa de Vox 
recordant les hazañas dels Tercios a Flandes; 
l’enfonsament de Rivera volent ser el nou Ge-
neral Prim o un Cambó d’estar per casa... La 
història ensenya, però no té alumnes, com 
deia Antonio Gramsci. O bé es repeteix com 
a tragèdia i després com a farsa. Hi ha molta 
farsa últimament, i molt soroll. I la tragèdia 
s’acosta. De fet,  cada dia la veiem per la tele. 
Recordo un professor de la universitat que 
es deia Julio Miñambres. Ens donava Histò-
ria Contemporània. En mig any no vam pas-
sar gaire més enllà de la Revolució Francesa. 
Recordo la seva cara rodona, el nas gros, el 
cabell gris cap enrere aplanat. El seu físic era 
molt semblant al de Danton, un líder jacobí 
executat pel seu antic company Robespierre. 
També podia haver-se fet passar per Goya o 
un il·lustrat espanyol. Gairebé sempre parlava 
en castellà i tenia el cap rodó i una berruga 
característica. Ens recomanava llibres a classe. 
Sempre. Ustedes no deberían escucharme a mi, 
lo que tendrían que hacer es leer a Rousseau, 
a Voltaire, a Mandeville..., deia a cada classe. 
També parlava de la seva filla que es vestia 
de negre, de siniestra, deia ella. És costum de 
molts historiadors parlar de les seves vides 
a l’aula. Les anècdotes familiars són com un 
tresor que en un moment capten l’atenció de 
l’alumne que, hipnotitzat com un follet per 
una gemma màgica o un robí de sang, s’em-
passa la lliçó que segueix a l’anècdota quirúr-
gicament seleccionada. Me traen a clase best 
sellers o premios Planeta para torturarme, era 
una altra de les seves frases mítiques.   
Un cop vaig anar al seu despatx a parlar de 
Cioran. Vam xerrar força estona i em va reco-
manar llibres del pessimista romanès. Jo era 
aleshores un jove meravellat pel poder dels 
llibres i la literatura, inocentot i càndid, pot-
ser més que el Càndid de Voltaire, llibre que 
sempre recomanava el bon Julio. Ara seguei-
xo sent càndid, però ja no soc tan innocent. I 
com si fos un heretge perseguit pels llops del 
Sant Ofici a les vigílies de la Revolució Fran-
cesa, fujo de la culpa i dels aires calents revo-
lucionaris que ens envaeixen. L’amor a la hu-
manitat i l’amabilitat poden ser la forma més 
revolucionària de viure. Segueixo sent aquell 
noi del Poble Sec que a casa de nit llegeix en 
solitud Rousseau, que tracta de perdonar Vol-
taire pel seu menyspreu al poble,  i que estu-
dia els astres mentre tothom dorm. Segueixo 
creient en el poder de l’educació i els valors de 
la Il·lustració com a eina per dur a terme una 
feina silenciosa, constant i diària, que es gesta 
a les llibreries, les biblioteques i les aules. Pels 
nens de la revolució que heretaran el món...

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

BERNAT ROCA
@crossroads1815



La coneguda i reiterada cita de Nel-
son Mandela (1918-2013) “l’edu-
cació és l’arma més poderosa per 
canviar el món” pot  semblar tò-

pica per començar una reflexió entorn de 
l’educació. No obstant això, la subscric 
amb convenciment.
Jo, que soc una apassionada del repte que 
significa l’educació, he preferit sempre 
dedicar-me a ensenyar i a educar que a 
fer-ne una disquisició.  Amb tot, el mo-
ment actual, de continu i inexorable canvi 
social, m’incita a fer-ho. Des de la meva 
perspectiva com a docent puc afirmar que 
al segle XXI els centres escolars han esde-
vingut centre educatius, perquè la clau de 
l’educació no és ensenyar sinó despertar, 
com afirma Ernest Renan (1823-1892). 
En aquest sentit, ens hauríem de pregun-
tar què  han d’ensenyar  tant  l’escola  com 
la societat per formar els ciutadans com-
petents i compromesos que requereix la 
societat del futur, una societat que té ac-
cés directe i immediat al coneixement i a 
la informació global. Crec que no s’ha de 
perdre de vista l’eix principal de l’educació 
que és l’acompanyament a la persona en el 
seu procés vital, amb una mirada singular, 
oberta i inclusiva. L’escola del segle XXI ha 
d’educar en el coneixement crític i en els 
valors. Ha de formar bons comunicadors, 
ha d’ajudar a desenvolupar la creativitat, 
així com la solidaritat social i ecològica.
L’aprenentatge i el coneixement són al 
llarg i a l’ample de la vida; al llarg perquè 
mai deixem d’aprendre i mai és tard per 

formar-nos; i a l’ample, perquè ho podem 
fer en tots els àmbits del coneixement. 
Aprendre és créixer i és il·lusionant saber 
que cada dia podem créixer una mica més 
com a persones. Tot allò que aprenem a 
l’escola i fora de l’escola serveix per cons-
truir itineraris de creixement personal i 
professional. El que és una certesa és que 
s’aprèn i s’educa en tots els espais i temps 
de la vida.
D’aquesta idea neix la proposta “Educació 
360. Educació a temps complet”, la nova 
mirada que ha d’incorporar el canvi edu-
catiu i que traspassa els límits dels temps 
i els espais, que reconeix els aprenentat-
ges d’arreu i connecta l’educació, l’escola, 
les famílies i la comunitat, que aporta una 
mirada global i inclusiva i que demana la 
complicitat de tot el municipi i de tots els 
actors de la comunitat educativa. L’educa-
ció és cosa de tots i per això cal un com-
promís col·lectiu per tenir èxit com a so-
cietat i que l’èxit sigui de cadascuna de les 
persones que la formen.
La Fundació Jaume Bofill, la Federació de 
Moviments de Renovació Pedagògica i la 
Diputació de Barcelona han decidit su-
mar esforços per assolir aquest gran repte 
i convoquen els ajuntaments, els centres 
educatius, les entitats, els equipaments, re-
cursos i iniciatives de tot tipus que vulguin 
contribuir que “EDUCACIO360. Educa-
ció a temps complet” sigui una realitat ge-
neralitzada al nostre país.
A Igualada, el passat dissabte 30 de novem-
bre, amb motiu del dia Internacional de la 

Ciutat Educadora, vam iniciar el camí cap 
a aquesta proposta educativa. Amb la xer-
rada “Educació 360: més i millors oportu-
nitats  per a tothom”, el gerent d’Educació 
de la Diputació de Barcelona, Jordi Plana, 
va parlar sobre el paper dels ajuntaments 
en l’Aliança Educació 360 per cosir i co-
hesionar els ecosistemes educatius locals.
Igualada, com a ciutat educadora, ens hem 
volgut adherir a l’Aliança de municipis per 
l’Educació 360  per impulsar la creació 
d’ecosistemes educatius locals. El repte és 
connectar el museu, l’arxiu, el teatre, els 
camps esportius, la biblioteca, els centres 
de salut, les associacions de veïns, els caus 
i els esplais, les entitats, el cinema, però 
també les places i els carrers que habitem i 
els temps en què vivim. 
M’entusiasma el repte que la nostra ciutat 
arribi a ser un ecosistema on cadascú pu-
gui transitar i construir el seu itinerari vi-
tal, sense exclusions i amb igualtat d’opor-
tunitats. Així doncs, ens cal treballar pas a 
pas per fer-ho possible.  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Més de 40 anys 
al servei de la construcció

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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MARISA VILA Educar al segle XXI en tots els 

espais i temps de la vida

Et sembla bé que s’enderroqui l’antic Hospital per 
construir-hi el Campus Salut UdL?

 Sí 68,6%  No 31,2%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

Regidora d’Ensenyament a l’Ajuntament d’Igualada

Tot allò que aprenem a l’escola i 
fora de l’escola serveix per construir 
itineraris de creixement personal i 
professional. El que és una certesa 
és que s’aprèn i s’educa en tots els 

espais i temps de la vida.
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aquest guardó. Enhorabona!
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L’ ALCALDE  ELS RE-
GIDORS i REGIDORES 
DONEN LA CARA
Josep Llopart Isart - Els Hostalets 
de Pierola

El diumenge dia 1 de desembre, l’equip 
de govern de ERC i  JUNTS pels Hos-
talets van celebrar  un acte  informatiu 
de la seva gestió de govern dels primers 
sis mesos de mandat. Una gran afluèn-
cia de ciutadans varen omplir l’ auditori  
per assabentar-se de la seva gestió. És 
d’agrair que aquest acte de transparèn-
cia que se celebrar per primera vegada al 
nostre poble anés acompanyat d’un torn 
de paraula obert al públic assistent, amb 
la finalitat  de  qui volgués  pogués in-
terpel·lar, opinar o criticar la seva gestió 
amb total llibertat.
Voldria destacar la il·lusió i entrega que 
tots/totes varen posar  per explicar els 
projectes  que ja  estan  funcionant  i les 
noves  inclusions en cadascuna de les 
àrees concretes  que volen incorporar, 
insistint molt en que la gent els fem ar-
ribar les nostres inquietuds i problemes 
perquè en siguin coneixedors i d’aquesta 
manera intentar trobar millores i soluci-
ons en  el que sigui possible però amb el 
ferm compromís de que cada responsa-
ble de les diferents carteres  no adoptarà 
la fàcil resposta i excusa de que ignora el 
problema. 
Són moltes i diverses les activitats i ser-
veis que actualment es donen: cultura 
,sanitat, serveis socials , esportius, aten-
ció a la gent gran, etc. És molta la gent 
que en gaudeix en els diferents  camps 
i encara que no ens en donem compte 
si les perdéssim seria molt  decebedor i 
en alguns casos econòmicament un greu 
problema.
Fins aquí tot l’ exposat  de  la gestió ac-
tual i la que es preveu eren positives. La 
cosa va canviar quan el regidor d’Urba-
nisme va donar una notícia que tota la 

gent present a l’Auditori va quedar gla-
çada. L’esperat Pavelló Cobert PAV 2 no 
es podia construir en el lloc previst. Un 
lloc on abans de les eleccions municipals 
ja es varen fer treballs de desbrossament 
d’enderrocs i on encara avui existeix el 
cartell en el qual s’anuncia la construcció 
de un pavelló cobert classe 2. És d’agrair 
la sinceritat i transparència del equip de 
Govern que  d’una manera molt ente-
nedora i acompanyat d’unes fotografies 
del solar on estava previst la seva cons-
trucció, el regidor ens va comunicar que 
després de gastar-se en el passat  60.000 € 
en informes  durant molt de temps, tots 
eren negatius i la Generalitat  informava 
que no donaria el permís de legalització. 
Era evident que l’equip de govern actual 
en trobar-se amb aquesta  negativa per-
què fos legalitzat, no podia fer altra cosa 
que buscar noves alternatives. Alterna-
tives que passen per fer-lo més amunt 
en la mateixa pastilla urbanística, però 
que haurà de recular 6 metres del carrer  
Onze de Setembre. També caldrà inten-
tar comprar uns terrenys addicionals 
perquè el projecte tingui tots els requisits 
legals per ser legalitzat.
Durant anys i anys el tema del Pavelló  
Cobert  ha  estat una promesa electoral 
de totes les formacions  polítiques. Pas-
saven els anys i el pavelló, no es constru-
ïa. En l’anterior mandat municipal varen 
escollir mitjançant una votació  popu-
lar el model que semblava més adient i 
adaptat al poble. Si els informes segons 
es van dir eren negatius, la pregunta és 
molt simple: Llavors això no se sabia? 
Aquesta és la realitat actualment. I la 
pregunta és: Per quan es tindrà aquesta 
instal·lació tan esperada? Cal confiar en 
el treball d’aquest equip de govern per 
fer-lo realitat.
L’última intervenció va ser del Sr. Al-
calde que gestiona la cartera del medi 
ambient i naturalment el tema abocador 
i Ecoparc va ser el protagonista d’una ex-
tensa explicació  amb gràfics i sobretot 

amb números.
El pressupost actual de l’Ajuntament  per 
al 2020 té un import de 6.551.500 € i els 
ingressos procedents de l’Abocador i el 
Ecoparc sumen uns 3.600.000 €, és a dir 
el 55% del pressupost prové d’aquestes 
instal·lacions. Fins l’any 2025  es podrà 
comptar amb aquests ingressos que ser-
veixen per cobrir serveis i despeses de 
l’Ajuntament. Segons, el Sr Alcalde, és 
voluntat de buscar nous finançaments 
per no dependre dels ingressos esmen-
tats.
La llicència d’activitat serà vigent fins el 
any 2025 i l’equip de govern vol fer una 
consulta perquè els veïns i veïnes del 
municipi decideixin la seva continuïtat 
o la seva clausura. Caldrà veure el resul-
tat... amb diners donem serveis, sense 
diners com fer-ho ?
Per acabar dir que és molt  positiu que 
els polítics elegits per administrar els 
afers públics donin la cara i acceptin les 
opinions i les crítiques dels ciutadans.
És l’ hora de la participació ciutadana.

LA CIUTAT “NETA”
Arnau Pons

Diuen que un departament de promo-
ció econòmica es cuida precisament de 
promocionar el bon nom i el bon fer 
d’una ciutat en un àmbit concret. Aquí 
tenim des de fa anys la iniciativa del Rec 

que aplega a una quantitat important de 
compradors que alhora coneixen la ciu-
tat. Doncs justament a la zona on radica 
aquesta activitat la deixadesa és absoluta 
i per part de l’ordre públic inexistent, de 
tal forma que les bretolades de pintades 
de les façanes i les parets dels carrers és 
total i gaudeixen de tal impunitat que 
fins i tot ho han confirmat, els propis 
protagonistes, escrit a les parets: “Això es 
barri de xauxa”. És de suposar que hi ha 
algun responsable a l’Ajuntament a qui 
cal demanar explicacions de tot plegat i 
exigir una actuació severa i contundent 
netejant totes les pintades de les façanes 
privades i publiques.

L’HOSPITAL 
D’AQUALATA
Montserrat Sandiumenge

Aquesta setmana el meu cor ha sofert 
una ferida molt grossa: l’Hospital Co-
marcal, l’Hospital Vell enderrocat. 
Part de la meva joventut, records, for-
mació, vida professional i personal, sota 
runa. No són les totxanes sinó els sen-
timents, records i història de la ciutat 
d’Igualada esfondrats. 
Trist, molt trist que l’hospital més antic 
de Catalunya acabi d’aquest manera. 
Malauradament 800 anys d’història a 
norris!
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No és que Espanya no 
sigui un estat de dret, 
sinó que s’aplica el 
dret d’Estat.

Ho he dit altres vegades i si ho 
repeteixo avui és perquè en 
molts pocs dies hem vist aplicar 

les mateixes lleis de formes molt diferents, segons 
qui sigui l’afectat.
El dotze jutjats i condemnats -no en varen absol-
dre ni a un- pel Tribunal Supremo, ara tornaran 
a ser jutjats pel Tribunal de Cuentas per fer-los 
pagar les despeses de l’1 d’octubre. Quan s’ha vist 
que algú pugui ser jutjat dos cops pel mateix de-
licte? De fet ja ho varen fer amb Artur Mas, Joana 
Ortega, Rigau i Quico Homs i els varen condem-
nar a pagar més de sis milions d’euros entre tots.
Que el ministeri de Hacienda tingués intervinguts 
i fiscalitzats els comptes de la Generalitat i que 
tant el ministre Montoro com M.Rajoy digues-
sin en seu parlamentària que no s’havia destinat 
un sol euro al referèndum, no deu tenir cap im-
portància davant un tribunal que ha lliurat a Ana 
Botella de retornar els sis milions d’euros per la 
venda fraudulenta d’habitatges protegits a un fons 
voltor. Que sigui l’esposa de José María Aznar no 
hi deu tenir res a veure.
Els Jordis són a punt de passar el tercer Nadal a 
la presó quan no fa ni dos mesos que varen ser 
–injustament- condemnats i quan fins i tot les 
Nacions Unides han reclamat, inútilment, la seva 
immediata posada en llibertat. 

El condemnats pels ERO andalusos no entraran 
a la presó ni tampoc hauran de tornar els més de 
700 milions d’euros defraudats. Que siguin mili-
tants i càrrecs del PSOE, segurament no hi té res 
a veure.
El mateix dia que es constitueixen Las Cortes a 
Madrid, la fiscalia accepta l’ordre de la jutgessa 
del número 9 de Barcelona, Silvia Lopez Mejía, de 
processar a Laura Borràs per unes preteses irregu-
laritats no delictives, en la contractació de serveis 
a la Institució de les Lletres Catalanes quan l’ara 
diputada i exconsellera de Cultura n’era la direc-
tora. Que sigui cap de llista de JuntsXCat tampoc 
hi deu tenir res a veure. I que li demanin el vot o 
l’abstenció per fer president al mentider compul-
siu d’en Pedro Sánchez, tampoc. Que la jutgessa 
hagués amenaçat als Mossos d’esquadra quan la 
varen multar per una alcoholèmia l’any 2008 no 
ha estat impediment perquè fiscalia acceptés “a 
pies juntillas” la seva decisió. 
Podríem seguir amb la relació de casos d’aplicació 
“sui generis” de les lleis però em limitaré a donar 
una darrera dada: segons informacions periodís-
tiques “la Zarzuela está inquieta por la posibilidad 
que Unidas Podemos entre en el gobierno de Es-
paña”. El Rey, que deu el seu càrrec a la Constitu-
ció, la viola a l’intervenir en política.
Fins i tot, un país sense llei és millor que un país 
on la llei s’aplica com un embut: als nostres el forat 
gros i als adversaris el forat petit. 

En molts pocs dies hem vist 
aplicar les mateixes lleis de formes 

molt diferents

JOSEP M. CARRERAS

La llei de l’embut Salvar-nos els mots

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

De cop, m’ha vingut al 
pensament el poe-
ma Inici de càntic en 
el temple de Salva-

dor Espriu, musicat per Raimon: 
“Hem vingut per salvar-vos els 
mots/ per retornar-vos el nom de 

cada cosa/ perquè seguíssiu el recte camí/ d’accés 
al ple domini de la terra”. M’hi ha fet pensar la no-
tícia que el PSC vol liquidar la immersió lingüís-
tica per plantejar una escola trilingüe, amb més 
predomini del castellà en determinades àrees. No 
sé si els seus dirigents s’adonen que aquesta pro-
posta és molt semblant a la que va intentar dur a 
terme el PP mentre governava a Madrid.
Hi ha coses que no podré entendre mai d’aquest 
partit socialista que està liquidant els últims resi-
dus de la seva personalitat per convertir-se només 
en un apèndix del PSOE i la seva visió ultraespa-
nyolista. Un PSC que no s’ha avergonyit de pre-
sentar-se al costat del PP i Ciutadans  quan han 
volgut plantejar mesures contràries a l’autogovern 
de Catalunya. Un PSC que no s’avergonyeix  d’ha-
ver donat suport al 155 i no ha condemnat la in-
justícia que suposa la sentència d’empresonament 
del govern de la Generalitat. 
És evident que la dreta espanyolista ha maldat 
sempre per fer de la llengua catalana una qüestió 
política, basant-se en la fal·làcia que la meitat de 
la població de Catalunya no la té com a llengua 
domèstica. Però si s’apliquessin els criteris de PP 
i Ciutadans (i ara del PSC), no tardaríem en veu-
re que aquest percentatge es desequilibraria  tot 
seguit en favor de la llengua majoritària, que tot 
i ser oficial, no és la pròpia del país, com consta 
en l’Estatut.
Són molts els sociòlegs i lingüistes que afirmen 
que si el català s’ha mantingut tants anys (segles!) 
contra tota mena de persecucions i adversitats ha 
sigut per l’actitud del poble que no ha renunciat 
mai al seu ús i l’ha preservada com el signe més 
potent de la identitat catalana. Precisament per 
això el seu ús ha estat tan perseguit durant les 

dictadures del segle XX i ara és discutit pels par-
tits espanyolistes. No pretenen només controlar 
l’ús d’una llengua sinó controlar un poble que té 
consciència de tenir una personalitat diferencia-
da. Controlar la llengua és controlar el poble. Per 
això també la resistència a aquesta persecució ha 
sigut tan decidida  fins i tot en els temps més fos-
cos quan es feien servir tota mena d’argúcies per 
poder eludir la censura. Va haver de morir Franco 
per poder tenir un diari en català, quan durant la 
guerra eren vuit.
No sé si el PSC és conscient de la gravetat d’un 
plantejament que atempta contra l’essència ma-
teixa d’un poble i vol liquidar un sistema que ha 
donat uns resultats excel·lents en no voler divi-
dir la societat catalana per raó de llengua. Si n’és 
conscient, hauria de mirar bé amb qui s’alia per-
què una actitud com aquesta el desqualifica com 
a partit que diu ser d’esquerres i per tant defensor 
dels drets individuals de les persones i col·lec-
tius dels pobles. Efectivament, ho va ser en els 
primers anys de la democràcia, però  ha anat re-
nunciant als seus plantejaments nacionalistes per 
convertir-se en un escolanet del PSOE, sense veu 
pròpia i, pel que sembla, sense criteri. No haurem 
d’enfrontar-nos només a Vox –que ens voldria es-
borrar del mapa- sinó també a un partit que es 
diu socialista i obrer, però que per damunt de tot 
és espanyol. 

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Unió de Pagesos s’ha mostrat contrària a Can Morera des de l’inici. / ARXIU

El director de TV3, Vicent Sanchis, va enviar la Comissió a intentar 
convéncer els col.lectius Blackface.

Òdena a Fons i Unió de 
Pagesos ja parlen ober-
tament que, si no hi ha 
un canvi en els plante-

jaments de la 
Mancomunitat, volen 
que l’Ajuntament ode-
nenc deixi l’organisme

Creix la pressió per evitar el polígon de Can Morera 
i algunes veus ja demanen que Òdena deixi la MICOD
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Igualada

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l Parlament i la Gene-
ralitat de Catalunya va 
oferir a la UNESCO 

que els Reis d’Igualada fossin 
declarats Patrimoni Imma-
terial de la Humanitat. L’any 
passat, el President Torra va 
ser a la ciutat la nit màgica del 
5 de gener. Abans, ho havien 
fet també Artur Mas i Car-
les Puigdemont. Aquest any, 
els nostres Reis celebren 125 
anys. Cap d’aquests motius 
són suficients per a que TV3, 
la televisió pública del país, 
vulgui retransmetre la Caval-
cada. I les raons són veritable-
ment kafkianes.
Quan es va proposar a la tele-
visió catalana que el 125è ani-
versari era un bon motiu per a 
que tot el país veiés en directe 
la nostra Cavalcada, van co-

REDACCIÓ / LA VEU 

S i la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena 
(MICOD) no respecta 

l’autonomia de l’Ajuntament 
d’Òdena, caldrà sortir-ne. 
Aquesta és la conclusió que va 
sorgir de la reunió convoca-
da el dia 23 de novembre per 
Unió de Pagesos. Sobre la tau-
la, l’estudi de la situació del Pla 
Director de la Conca en rela-
ció al municipi.
La reunió va girar al voltant 
de la trobada que les entitats 
(Unió de Pagesos, Per la Con-
ca i Xarxa de protecció de la 
natura) juntament amb l’alcal-
dessa Maria Sayavera i el regi-
dor Andreu Garcia van mante-
nir el dia 5 de novembre amb 
Josep Armengol, subdirector 
general d’Acció Territorial i 
de l’Hàbitat Urbà del departa-
ment de Territori i Sostenibili-
tat i on es va assegurar que es 
respectaria la decisió del con-
sistori d’Òdena, tot i recordar 
que la MICOD va arribar a un 
consens amb alcaldes anteriors 
per tramitar el Pla Director 
Urbanístic de la Conca d’Òde-
na incloent la requalificació 
dels terrenys de Can Morera.

La legitimitat de la MICOD
El sindicat va convocar la reu-
nió, participada per persones 
de diferents àmbits, per valorar 
els propers moviments en de-
fensa de l’espai agrari, un pla-
nejament territorial sostenible i 
fer que la implantació de nous 
polígons industrials segueixi 
els criteris de compactació ter-
ritorial i continuïtat de la trama 
urbana. En aquest sentit, els 
presents van acordar que no és 
legítim que la MICOD no res-
pecti la voluntat municipal en 
la planificació urbanística del 
terme d’Òdena i desautoritzi 
a la seva alcaldessa, motiu pel 
qual es va plantejar la possibi-
litat d’abandonar l’ens si no res-
pecta l’autonomia municipal.
Un altre punt que es va acordar 

va ser concretar una futura re-
unió amb Territori per reiterar 
que l’Ajuntament d’Òdena no 
dóna suport a la requalifica-
ció de Can Morera com a sòl 
industrial. A més, cal tenir en 
compte que actualment a la 
Conca ja s’hi veuen nombrosos 
polígons buits, que representen 
el 40% del total. Els assistents 
consideren que quan més del 
90% de la planificació recau en 
el terme d’un sol municipi (en 
aquest cas Òdena) no es pot 
argumentar supramunicipali-
tat sinó que ha de ser el propi 
govern local qui reguli la zona 
amb les seves competències ur-
banístiques.
En relació a les planificacions 

en marxa dins l’àmbit de la ve-
gueria Penedès molts ajunta-
ments han fet mocions per de-
manar moratòries per tal que el 
pla d’àmbit vegueria sigui previ 
a plans directors d’àmbit més 
reduït, equivalent al Pla Direc-
tor de la Conca.
Davant del risc de pèrdua de 
sòl agrari productiu, sindicat i 
entitats demanen al Departa-
ment d’Agricultura que defensi 
i vetlli perquè la requalificació i 
pèrdua de capacitat productiva 
agrícola no es dugui a terme i 
insta la consellera Teresa Jordà 
a fer ús de tots els mecanismes 
de que disposa per impedir-ho.
Unió de Pagesos recorda que 
cal continuar treballant per 

preservar l’espai agrari i ajustar 
les requalificacions de terrenys 
a les necessitats reals.
Finalment també van recollir 
diferents actuacions i mobilit-
zacions expressades pels assis-
tents a fi de seguir treballant 
per la defensa del territori i 
es dona ple suport a les línies 
d’actuació que estan duent a 
terme l’equip de govern ode-
nenc encapçalat per l’alcaldes-
sa Maria Sayavera i el regidor 
d’Òdena a Fons Andreu Gar-
cia. Aquesta formació també 
ha emès un comunicat en què 
dóna “un mes” de temps per 
a que la MICOD “respecti” la 
posició d’Òdena. Si no, en de-
manarà que l’abandoni.

TV3 es nega a retransmetre la Cavalcada dels Reis d’Igualada 
perquè no vol problemes amb els col·lectius “antipintura”

Malgrat la mobilitza-
ció de l’Ajuntament i la 
Comissió, la televisió 
pública sucumbeix als 
grups que “volien que 

cap dels Reis i els patges  
anessin pintats”, el que 
es coneix com Blackface

mençar els problemes. El mo-
tiu no era altre que les pres-
sions d’alguns col·lectius que 
són crítics amb les caracterit-
zacions dels patges, perquè 
pensen que tenen connotaci-
ons etnicistes, com és el cas 
de “Casa Nostra, Casa Vostra”. 
També els actors africans, que 
no volen que algú faci de “ne-
gre” quan n’hi ha que ho són 
“de veritat”. Cobrant, és clar.
El director de TV3, Vicent 

Sanchis, va exposar aquestes 
pressions a una delegació de 
la Comissió de la Cavalcada 
igualadina que el va visitar. 
Sanchis, apunten diverses 
fonts, va esperar a prendre 
una decisió a que intentessin 
convèncer aquests col·lectius...
El raonament d’aquests grups 
radicalitzats va ser de traca i 

mocador. “No volem ningú 
pintat. Ni el rei negre, ni el 
Faruk, ni ningú”, van dir. No 
sabien que hi ha 10 “faruks”, o, 
més encara, un miler de pat-
ges negres.... “Tant és, ningú 
pintat”, va ser la resposta. Res 
que sigui “blackface”, com es 
coneix aquest moviment, que 
pren el nom del maquillatge 

habitual que s’usa en cinema 
per a pintar de negre algú que 
és blanc. Fins i tot algú va pro-
posar que el miler de patges 
negres fossin “de veritat”, por-
tats d’altres llocs del país. Una 
patada en tota regla a una tra-
dició centenària dels iguala-
dins. TV3 va acabar escollint 
Martorell, on el rei negre és 
“de veritat” i no hi ha patges 
pintats... 
La decisió, que fins fa pocs 
dies se sabia en alguns cercles 
però no s’havia fet pública, ha  
suposat un disgust per a molta 
gent que volia posar en això 
el colofó a un 125è aniversari 
que serà, segur, molt especial. 
A l’Ajuntament, que ha fet tot 
el possible, la decisió de la te-
levisió pública no ha agradat 
gens, però esperen que l’any 
vinent TV3 recapaciti.
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L’Ajuntament i els representants dels que han fet possible l’àmplia agenda nadalenca a Igualada, ahir.

Repeteixen la pista de 
gel i el tobogan a Cal 
Font, i una agenda de 
més de cent activitats 

culturals i lúdiques

Trobada de TICAnoia amb l’Ajuntament de Manresa i la UPC

REDACCIÓ / LA VEU 

Les festes de Nadal i Reis 
venen molt carrega·
des d’activitats. Tantes 

que no hi caben en una pàgi·
na. Ahir dimecres al migdia, 
l’Ajuntament i els represen·
tants de les associacions de co·
merciants Igualada Comerç, 
Associació de botiguers del 
Mercat de la Masuca i Associ·
ació de botiguers Nou Centre 
d’Igualada, i dels dissenyadors 
de l’Estudi Evvo Pep Valls i 
Xavi Aznar, van fer la presen·
tació de l’agenda nadalenca. 
L’esport hi tindrà a veure, i 
força.

Corre, salta... ja és Nadal.
Durant tot aquest any 2019 
Igualada ha exercit a fons el tí·
tol de “Ciutat Europea de l’Es·
port” amb múltiples esdeveni·
ments esportius i una millora 
de les instal·lacions; un llegat 
que queda ja per la ciutat i que 
aquest final d’any es vol posar 
en valor amb una campanya 
nadalenca de temàtica espor·
tiva.
“Corre, salta... ja és Nadal” és 
l’eslògan que ha triat l’Ajun·
tament d’Igualada per difon·
dre una campanya de Nadal 
que compta amb més de cent 
activitats culturals, lúdiques, 
comercials i solidàries, d’entre 
les que destaca una novetat 
molt esperada: les “Nadales 
en marxa”, protagonitzades 
per les corals de la ciutat i 
grups musicals que, de ma·
nera itinerant, actuaran en 
13 punts diferents de la ciutat 
els dies de més afluència per 
omplir d’ambient nadalenc als 
carrers comercials a través de 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 29 de novem·
bre, en el context de 
la junta bimensual de 

la coordinadora Sinergia Bu·
siness, TICAnoia es va trobar 
amb altres associacions TIC 
per intercanviar experiències 
i l’aplicació de bones pràcti·
ques per millorar en els ser·
veis als associats i la repercus·
sió del sector en la societat i 
l’economia, així com trobar 
noves vies de finançament i 
abordar nous projectes con·
junts.
La junta de Sinergia se celebra 
cada dos mesos en diferents 
indrets de Catalunya i s’apro·

fita per convidar a agents del 
territori. En aquesta ocasió 
van fer d’amfitrió la Gemma 
Rojas de  TICBages qui va 
convidar a participar en la 
mesa al Sr. Valentí Junyent, 
alcalde de l’Ajuntament de 
Manresa, la seva regidora 
d’Ocupació, Empresa i Co·
neixement, Sra. Cristina Cruz 
i el regidor de Qualitat Urba·
na, Via Pública i Ciutat Intel·
ligent, Josep Gili. De TIC Ba·
ges també hi van assistir Pere 
Palà de la UPC de Manresa i 
membre de la junta; i en en 
Jordi Cabanes, secretari.
Per part de Sinergia, hi van 
assistir el seu president, Jau·
me Catarineu, i el seu gerent 

i alhora secretari de TICAno·
ia, Pep Solé, i el president de 
TICAnoia Jordi Solà, entre 
d’altres. 
Durant la reunió els repre·

sentants de la coordinadora 
van exposar les iniciatives 
que impulsa o amb les quals 
està vinculada, relatives a les 
TIC, com ara el Mobile World 

Congress, per tal de poder fer 
arribar un esdeveniment com 
aquest al territori i estudiar 
com en poden treure profit 
les empreses locals.

Les festes de Nadal i Reis estaran plenes d’actes a Igualada

la música en directe. També 
repeteix la pista de gel i el to·
bogan de 30 metres instal·lats 
a la Plaça de Cal Font, a més 
de les activitats ja tradicio·
nals d’aquestes festes com ara 
la Fira de Nadal, el Saló de la 
Infància, la Festa de Reis, els 
Pastorets, la Marató de reco·
llida de joguines de la Creu 
Roja o el tradicional concert 
de Sant Esteve.
Aquest passat divendres dia 
29 ja es va inaugurar la il·lu·
minació nadalenca de la ciutat 
amb un espectacle “infernal” 
d’Els Pastorets d’Igualada, que 
van activar un total de tres 
mil metres d’enllumenat lineal 
instal·lats als carrers comerci·
als del nucli antic i també del 
nou centre, juntament amb 
una vintena d’arbres llumino·

sos –2 arbres naturals a la pla·
ça de l’Ajuntament i a la Plaça 
de Cal Font i 18 arbres artifi·
cials·, a més de diversos mun·
tatges de llum com arcades, 
cortines de llum, estrelles, etc. 
que se sumen a la il·luminació 
que instal·len els comerciants 
d’alguns dels carrers.

Dinamització de les 
vies comercials
Amb aquesta campanya na·
dalenca l’Ajuntament d’Igua·
lada té un doble objectiu: 
d’una banda contribuir a la 
dinamització de les vies co·
mercials perquè la ciutat sigui 
un pol d’atracció de compra·
dors d’arreu del territori, i de 
l’altra fer que l’esport, que ha 
estat el protagonista d’aquest 
2019, doni pas a la cultura per 
tal de consolidar la candidatu·
ra d’Igualada com a Capital de 
la Cultura Catalana el proper 
any 2022.
Gràcies a la bona acollida que 
té entre el públic familiar, la 
pista de gel repeteix per sisè 

any consecutiu a la Plaça de 
Cal Font, amb 400 metres qua·
drats de gel que seran punt de 
trobada de patinadors de totes 
les edats. A més, repeteix per 
segon any el tobogan sintètic 
de 30 metres, just al costat de 
la pista, que l’any passat ja va 
atraure famílies d’arreu de la 
comarca. Les dues instal·laci·
ons, van obrir portes diven·
dres passat i estaran obertes 
fins al dia 12 de gener.
Com ja s’ha fet els anys ante·
riors, l’Ajuntament d’Igualada 
obsequiarà amb una entrada 
per a la pista de gel a  totes 
les persones que col·laborin 
a la Marató de recollida de 
joguines de la Creu Roja del 
divendres dia 20 de desembre.

El Saló de la Infància, els 
Pastorets i la festa de Reis, els 
plats forts
El Saló de la Infància aquest 
any porta per títol “El Nos·
tre Saló” com a homenatge a 
tots els infants i per celebrar 
que a finals de l’any passat 

Igualada va rebre el segell de 
Ciutat Amiga de la Infància 
2018·2022. A més, recorda·
rà els drets i deures recollits 
a la Convenció dels Drets de 
l’Infant que celebra el seu 30è 
aniversari. El Saló de la Infàn·
cia estarà obert del 27 de de·
sembre al 4 de gener al recinte 
l’Escorxador.
Pel que fa a la festa dels Reis 
d’Igualada, tornarà a viure 
els seus moments àlgids amb 
l’arribada del Patge Faruk del 
dia 28 de desembre, el lliura·
ment de cartes del primer dia 
de l’any, i l’emblemàtica Caval·
cada de Ses Majestats els Reis 
d’Orient la nit més màgica de 
l’any. Enguany, a més, els Reis 
celebren els seus 125 anys 
d’història amb activitats com 
“Scala Reis”, una exposició re·
partida en diversos espais de 
la ciutat amb els elements de 
la festa de Reis com a protago·
nistes.
Tornen també les represen·
tacions d’Els Pastorets a càr·
rec del Grup de Teatre Esbart 
Igualadí, amb sis funcions els 
dies 22, 26, i 29 de desem·
bre i 5 i 12 de gener al Teatre 
Municipal l’Ateneu. Al costat 
d’aquestes activitats princi·
pals, s’hi sumen desenes d’ac·
tes impulsats per l’Ajuntament 
d’Igualada i diverses entitats 
de la ciutat, com la Marató 
de recollida de joguines de 
la Creu Roja, que es farà di·
vendres dia 20 de desembre a 
l’entrada principal de l’Ajunta·
ment perquè cap nen es quedi 
sense joguina la nit de Reis. 
El mateix dia es farà la Tradi·
cional cantada de nadales a la 
Plaça de l’Ajuntament a càrrec 
de diverses corals de la ciutat.



REDACCIÓ / LA VEU 

D emà divendres 6 de 
desembre s’inaugu-
rarà la tradicional 

Fira de Nadal al nucli antic 
d’Igualada, organitzada per 
Fira d’Igualada i la Comissió 
de festes  del Barri de la Font 
Vella amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada.  Amb 
l’objectiu de dinamitzar el co-
merç  de la ciutat, la capital de 
l’Anoia es vesteix de Nadal tot 
consolidant un model festiu 
que funciona i que emula, sal-
vant les distàncies, la Fira de 
Santa Llúcia de l’entorn de la 
catedral de Barcelona.

Fins el 22 de desembre
La Fira estarà oberta els dies 6, 
7, 8 , 14, 15 21 i 22 de desem-
bre de les 10 del matí a les 9 
del vespre. 
Durant els propers caps de 
setmana, passejant pel nucli 
antic de la ciutat, podrem tro-
bar  una vintena  de casetes de 
fusta repartides entre la plaça 
de l’Ajuntament i la plaça del 
Pilar,  on trobarem tota mena 
d’articles nadalencs. A més, la 
fira també comptarà, com en 
darrers anys, amb una quin-
zena de petits artesans de l’ali-
mentació i altres oficis. Tot 
això i el fil musical que ame-
nitzarà aquests dies, donarà al 
centre de la ciutat el caliu pro-
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pi d’aquestes Festes.

Concert de corals
Els visitants de la Fira podran 
gaudir de diverses activitats 
gratuïtes durant els dies de la 
fira com els tallers per a me-
nuts (tots els dies de la fira) 
a càrrec del grup Anima’ns  
d’11:30 a 13:30h i de 17 a 20h 
a la plaça de l’Ajuntament i les 
cantades de Nadal  de corals 
de la ciutat i la comarca:
- Dia 8 a les 12h – Coral Juve-
nil Xalest
- Dia 8 a les 19h Coral La Lira 
de La Pobla
- Dia 14 a les 12h Cor Exau-
dio
- Dia 14 a les 17:30h Coral In-
fantil Els Verdums
- Dia 14 a les 19:30h Coral In-
fantil Gatzara

- Dia 15 a les 18:30h Cor Gos-
pel de Fàtima
- Dia 15 a les 19h Cor de Xau-
xa
- Dia 15 a les 19:30h Cor de 
Mig To
- Dia 21 a les 19:30h Coral 
Merlet
La Fira enguany tornarà a re-
bre al tió gegant que es podrà 
fer cagar el dissabtes 7,  14 i 
21 de 18h a 19:30h, que ob-
sequiarà amb llaminadures a 
tots els nens que hi vulguin 
participar.
Aquesta fira nadalenca, a més 
de tenir l’objectiu de fer-nos 
reviure i mantenir les tra-
dicions, vol donar a tota la 
ciutat i comarca, una oferta 
variada de productes i motius 
nadalencs, en aquest dies tant 
assenyalats i propers al Nadal.

Demà comença una nova Fira de 
Nadal al nucli antic

Recepció municipal a la 
cuinera Zhou Mengxin
REDACCIÓ / LA VEU 

La igualadina Zhou Mengxin, 
co-xef del restaurant Somaitrui-
tes, ha guanyat recentment el 
Premi Cuiner 2019, del Fòrum 
Gastronòmic de Barcelona. 

La jove cuinera, que és la pri-
mera dona que aconsegueix el 
guardó, ha rebut la felicitació 
de l’alcalde, Marc Castells, i de 
la tinenta d’alcalde Patricia Illa, 
que l’han saludat a l’Ajuntament 
en nom de la ciutat.

Oficis per la festa de la 
Immaculada Concepció

La Puríssima és la titular 
de la parròquia de San-
ta Maria. Diumenge, 

8 de desembre, a 2/4 d’1 del 
migdia (12:30) Ofici Solem-
ne concelebrat; pronunciarà 
l’homilia Mn. Eduard Flores; 
els cants aniran a càrrec de 
la Coral de Santa Maria, sota 
la direcció de Coni Torrents, 
i ens acompanyarà a l’orgue 
el Sr. Lluís Victori, organista 
titular de la basílica. A les 8 
del vespre missa vesperti-
na; els cants aniran a càrrec, 
com cada diumenge i festa, del 

Grup Laude.
Als PP. Caputxins, Patrona 
de l’Orde Franciscà i titular 
de l’església conventual dels 
Caputxins d’Igualada. Missa 
solemne, diumenge dia 8, a 
les 11:30 h amb la participa-
ció de la Schola Cantorum.
A la Sagrada Família, diu-
menge a les 8 del vespre, Mis-
sa de clausura de la Novena a 
la Puríssima que ha predicat 
Mn. Xavier Bisbal. La resta de 
misses, com tots els diumen-
ges, especialment solemne la 
del migdia.
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La Casa de Cultura, al carrer de Sant Carles. / ARXIU

TICAnoia presenta 
tendències en disseny i 
solucions tecnològiques 
per a la gent gran

Som-hi parla amb els veïns de Fàtima i Poble Sec 
sobre l’ascensor i les escales mecàniques

Segons les perspectives demo-
gràfiques mundials del 2017, el 
nombre de persones majors de 
60 anys superarà el doble per al 
2050 (de 962 milions a 2.1 mi-
lions) i es triplicarà per al 2100 
(a 3.100 milions). Durant la 
sessió celebrada el 3 de desem-
bre a l’Adoberia Bella, Sergio 
Sayago, investigador del Cam-
pus Igualada-UdL, amb més de 
10 anys d’experiència a nivell 
internacional en TIC i enve-
lliment, va presentar aspectes 
de les relacions de la gent gran 
amb les TIC.
Es van abordar les tendències 
tecnològiques actuals en la sa-
lut i dependència o la realitat 
virtual per crear jocs mentals, 
casualgames i exergames adre-
çats a l’entreteniment i l’esti-
mulació cognitiva i física de les 
persones. També es va parlar 
dels assistents de veu o conver-
sacionals i les seves limitacions,  
de l’accessibilitat de les ciutats 
intel·ligents i de la democratit-
zació i l’empoderament de la 
societat a través del moviment 
maker i la fabricació digital o 
DIY per apropar les capacitats 
creatives a tothom.

REDACCIÓ / LA VEU 

C ontinuen els dubtes 
i la polèmica entorn 
de la Casa de Cultura, 

l’espai del carrer de Sant Carles 
que depèn del Consell Comar-
cal de l’Anoia. El passat dimarts 
dia 25 de novembre va tenir 
lloc un plenari de la corporació 
comarcal, on va tornar a sorgir 
aquest assumpte. I lluny de po-
sar blanc sobre negre, sembla 
que és tot el contrari. El cert, 
també, és que  les condicions 
de l’edifici no són les desitja-
bles, i s’han efectuat al llarg 
dels darrers anys petites refor-
mes que són insuficients.
Tot plegat ve arran d’una carta 
certificada que el  govern del 
Consell, format per Junts per 
Catalunya i PSC, va enviar a les 
entitats que utilitzen aquest es-
pai instant-los a abandonar-lo 
abans del proper 31 de desem-
bre, advertint-los que a llavors 
la Casa de Cultura quedaria 
tancada al públic.

Uns sí, d’altres no
ERC ha fet un comunicat en 
el qual denuncia que aquesta 
decisió es va prendre de forma 
unilateral, sense cap conversa 
prèvia amb les entitats. “Ac-
ceptem que es prenguin deci-
sions més restrictives, però ni 
les formes han estat adequades 
ni s’explica el perquè l’escola de 
dansa del Consell sí que podrà 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l grup municipal 
d’Igualada Som-hi 
(PSC - Comuns - Igua-

lada Oberta) s’ha reunit amb 
les associacions de veïns del 
Poble Sec i Fàtima per a fer-los 
arribar el document amb les 
solucions que proposa per al 
correcte funcionament de l’as-
censor de Fàtima-Set Camins 
i les escales mecàniques de 
Sant Magí. Les propostes, que 
també han estat traslladades 
al govern de la ciutat, plante-
gen canvis als contractes de 
manteniment de les dues ins-
tal·lacions i mesures contra el 
vandalisme.

El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, expli-
ca que “volem que se solucio-

nin les incidències i per això 
hem anat a l’arrel del proble-
ma. Són dues infraestructures 
que són bàsiques per al dia a 
dia de moltes ciutadans i ciu-
tadans i no pot ser que fallin 
de manera recurrent. Ho vam 
denunciar fa unes setmanes i 
demanem al govern que s’ar-
remangui i s’hi posi. Nosaltres 
ho hem fet i hem redactat un 
document amb les millores 
que proposem i que hem tras-
lladat al govern i a les entitats 
de veïns”.
Les solucions que proposa 
Igualada Som-hi arriben des-
prés d’estudiar detingudament 
els contractes de manteniment 
que l’Ajuntament té, actual-
ment, amb les empreses que 
se n’encarreguen. Entre les 
solucions proposades, hi ha 
allargar la durada del contrac-

te fins als 5 anys, establir que 
les peces de reparació estiguin 
en estoc i no a l’estranger, uni-
ficar els contractes de les dues 
infraestructures, establir un 
temps més ajustats de respos-
ta davant de cada incidència 
urgent i no urgent, informar 
de l’import de les sancions 
per vandalisme, augmentar la 
il·luminació, garantir el fun-
cionament de les càmeres de 
vigilància i incrementar la 
presència policial.
Els regidors Jordi Cuadras, 
Montse Montaña, Quim Roca 
i Irene Gil s’han posat a dis-
posició de les associacions de 
veïns per a fer força per acon-
seguir aplicar les solucions 
que proposa Igualada Som-
hi i acabar amb les constants 
avaries a l’ascensor de Fàtima 
i les escales mecàniques del 

carrer de Sant Magí. De fet, 
després d’estar cinc setmanes 
aturat i un cop tornat a posar 
en  funcionament, l’ascensor 
va patir una altra incidència 
fa uns dies i va tornar a estar 

gairebé una setmana sense 
funcionar. En el cas de les es-
cales, les incidències continu-
en essent recurrents i gairebé 
mai funcionen totes quatre 
alhora.

ERC reclama un Consell d’Alcaldes de l’Anoia 
per parlar sobre el futur de la Casa de Cultura

seguir la seva activitat fins el 30 
de juny de 2020, per tant veiem 
que és falç que la casa de cultu-
ra quedi tancada al públic a 31 
de desembre de 2019”.
Els republicans manifesten que 
aquesta postura és una “gran 
incongruència, ja que moltes 
de les entitats que són expul-
sades assagen a la mateixa sala. 
Quin ha estat el problema? No 
haver parlat amb les entitats 
prèviament, definint en quins 
espais es pot accedir i ens 
quins no? Tenir la visió polí-
tica a llarg termini, per aques-
tes instal·lacions, de no donar 
cabuda a aquestes activitats?”. 
Esquerra demana al govern del 
Consell “a ser transparents en 
les seves decisions i una solució 
a les entitats afectades el més 
ràpida possible”.

Conflicte polític
El portaveu d’ERC, el tousenc 

David Alquézar, també ha de-
nunciat que el president del 
Consell, el masquefí Xavier 
Boquete, no està complint els 
terminis establerts per a con-
vocar el Consell d’Alcaldes. 
En el rerefons podria haver-hi 
un conflicte polític, derivat del 
pacte JuntsxCat-PSC després 
de les darreres eleccions muni-
cipals, quan en el passat man-
dat era ERC qui ocupava el 
govern amb els exconvergents. 
Aquesta situació ha provocat 
que en 17 municipis governats 
per ERC,  segons Alqúezar, “els 
seus alcaldes hagin quedat fora 
del full de ruta, ja que no tenen 
cap comissió o consell, per po-
der expressar les seves propos-
tes i peticions”.
Per la seva banda, Carme Za-
ragoza, vicepresidenta de Ser-
veis a les Persones del Con-
sell, ha afirmat que “l’actitud 
d’ERC és un evident exercici 

d’irresponsabilitat i d’hipo-
cresia. Irresponsabilitat per-
què, durant molt anys, ells 
van tenir, des del Consell, el 
deure de vetllar per mantenir 
aquest equipament en bones 
condicions i perquè complís la 
normativa i no ho van fer, tot 
i que els informes tècnics que 
ho aconsellaven. I d’hipocresia 
perquè ara, a les primeres de 
canvi, acusen l’actual govern 
dels mals que ells ja preveien i 
als quals mai van posar remei”. 
Zaragoza afageix que calia ade-
quar l’edifici a la normativa.   
“Hem de donar exemple, i el 
primer pas per a fer-ho pos-
sible és reduir l’activitat de 
l’equipament. Recordem que 
la Generalitat és el propietari 
d’aquest edifici i, per tant, cre-
iem que ERC ens pot ajudar 
molt a l’hora d’aconseguir el 
finançament de l’administració 
propietària per a fer els treballs 
necessaris i l’actualització de la 
instal·lació”.
El conseller de Cultura, Rafael 
Galván, diu que “cal donar una 
solució a les entitats que en fan 
ús i que avui tenen una inqui-
etud perfectament compren-
sible. En aquest sentit, podem 
afirmar que ja fa temps que 
estem en contacte amb elles, 
que saben que ens tenen al seu 
costat i que estem buscant una 
bona solució a aquest contra-
temps. Ja hi ha converses molt 
avançades”.
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Interessant debat dimecres a l’Ateneu: “Diàlegs 
difícils, com parlar del Procés sense fer-nos mal”

Poble Actiu (CUP) creu 
que la “sociovergència” 
del Consell Comarcal 
ha influït en la 
Comissió de l’Aigua

El grup municipal de Poble 
Actiu, impulsat per la CUP, 
considera que el pacte a la Di-
putació i al Consell Comarcal 
entre Junts per Catalunya i el 
PSC, on el portaveu d’Igualada 
Som-hi Jordi Cuadras ostenta 
la vicepresidència del Consell, 
“ha estat clau en la creació de 
la Comissió d’Estudi del servei 
d’aigua”. 
La formació recorda que “no-
saltres, junt amb ERC Igua-
lada i Igualada Som-hi, vam 
firmar un pacte amb Aigua és 
vida sobre la gestió pública de 
l’aigua en la qual se’ns dema-
nava, entre d’altres, la creació 
d’un espai actiu de concertació 
entre els diferents actors de la 
ciutat”. Aquest espai, continu-
en, “havia de ser la Comissió 
d’Estudi del servei de l’aigua, 
però l’actual composició de la 
comissió només acceptarà a 
les associacions de veïns com 
a representants dels usuaris”. 
Poble Actiu ha assenyalat que 
“la composició d’aquesta co-
missió no reflecteix la realitat 
perquè si avui ens trobem en la 
situació actual en relació a l’ai-
gua, és gràcies a la plataforma 
Aigua és vida i no té cap sentit 
que qui ha aixecat les catifes 
d’aquest enorme problema es 
quedi fora de la Comissió d’Es-
tudi que demanaven”. 

Cuadras, ostatge de Castells
En aquest sentit, el grup mu-
nicipal assegura que “Igualada 
Som-hi és un ostatge del go-
vern Castells perquè malgrat 
haver firmat el pacte d’Aigua 
és vida, ara pren decisions per 
interessos supramunicipals i 
per mantenir les cadires i sous 
tant al Consell Comarcal com a 
la Diputació i, per tant, no pot 
contradir substancialment al 
govern Castells”.
A banda, Poble Actiu ha de-
nunciat que “la decisió d’ex-
cloure la PAH i Aigua és Vida 
de la Comissió d’Estudi és una 
voluntat política que s’ha de-
fensat amb excuses jurídiques”, 
i considera que “el govern Cas-
tells torna a utilitzar els serveis 
jurídics del consistori com a es-
cut per excusar la seva voluntat 
política i així aconseguir dei-
xar fora a la plataforma Aigua 
és vida, gràcies als quals avui 
som conscients del problema 
de l’aigua”. Tot i això “seguirem 
vetllant per la transparència de 
l’ajuntament i per la participa-
ció democràtica de la ciutat”.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’ICIP, l’Ateneu Igualadí 
i la delegació del Col-
legi d’Advocats de Bar-

celona a Igualada organitzen 
l’acte “Diàlegs difícils: com 
parlar del Procés sense fer-
nos mal” amb quatre persones 
amb perspectives diferents so-
bre la situació política i social 
de Catalunya, amb l’objectiu 
de fer un exercici col·lectiu 
de promoció del diàleg i la 
construcció de ponts d’entesa 
en un context de creixent po-
larització. L’acte tindrà lloc el 
dimecres 11 de desembre, a les 
20:00 h, a l’Ateneu Igualadí.
El terme polarització està avui 
en dia al centre del debat pú-

blic perquè és un fenomen es-
tès a molts països. Una dinà-
mica que esdevé nociva quan 
es basteixen veritats absolutes, 
quan es nega l’espai per al dub-
te, es redueix la complexitat a 
visions binàries i s’estableix 
una línia divisòria entre “no-
saltres” i “ells”.
Catalunya no s’escapa d’aques-
ta dinàmica, immersa en un 
conflicte de gran complexitat 
que ha derivat en una pola-
rització social i política amb 
forts components viscerals, 
on proliferen posicions maxi-
malistes, desapareix la curio-
sitat per entendre les opinions 
contràries, el llenguatge adop-
ta termes bèl·lics i desapareix 
l’autocrítica.

En aquest context, l’ICIP (Ins-
titut Català Internacional per 
la Pau) ha engegat una línia de 
treball de promoció del diàleg 
social i polític basada en la 
CURA: Curiositat per enten-
dre postures diferents, Res-
pecte a les persones indepen-
dentment de les seves idees, i 
Autocrítica perquè ningú no 
té la veritat absoluta.
Amb aquesta voluntat s’em-
marca l’acte “Diàlegs difícils: 
com parlar del Procés sense 
fer-nos mal”, coorganitzat amb 
l’Ateneu Igualadí i la delegació 
del Col·legi d’Advocats de Bar-
celona a Igualada, que tindrà 
lloc el dimecres 11 de desem-
bre, a les 20:00 h, a la seu de 
l’Ateneu. L’acte pretén establir 

un diàleg franc i augmentar 
l’empatia i l’enteniment entre 
persones amb perspectives 
polítiques diferents: l’escrip-
tor Antoni Dalmau; la mestra 
Fina Castells; la periodista i 
escriptora Mireia Rubio; i el 
professor jubilat Xavier Badia.
En el marc d’aquesta línia de 
treball, l’ICIP ha publicat el 
monogràfic especial de la re-
vista Per la Pau “Diàleg en 
societats polaritzades”, que vol 
aportar conceptes, pràctiques 
i reflexions que ens ajudin a 
identificar els elements clau de 
la polarització, els perills que 
suposa per a la democràcia i 
com podem fer front al rep-
te de promoure el diàleg en 
aquestes situacions. 



L’autoestima
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Què en pensen els joves 
de la comarca sobre el 
capitalisme i el con-
sumisme? I sobre les 

religions? Què els sembla el femi-
nisme? I sobre el canvi climàtic? 
Aquests són alguns dels temes 
que, des de La Veu de l’Anoia, hem 
anat parlant amb els alumnes de 
diversos instituts de la comarca. 
En aquest espai els joves donen la 
seva opinió sobre la temàtica que 
correspongui en cadascun del pro-
grames.
En aquesta segona temporada, 
i després de visitar la Institució 
Igualada en el primer capítol, tor-
nem a l’Institut Joan Mercader 
d’Igualada per conversar sobre 
l’autoestima. Per fer-ho, ens acom-
panyen l’Aleix, la Jenifer, la Sou-
mia i l’Alison. Amb ells hem parlat 
dels següents temes.

Què és per a vosaltres l’autoesti-
ma?
El primer a respondre és l’Aleix: “la 
mateixa paraula ho diu, per a mi, 
l’autoestima és com s’estima una 
persona a ella mateixa”, explica. 

“Com es veu físicament, els defectes 
que es troba, etc”, segueix. “És quel-
com subjectiu”, afegeix la Jenifer. 
Quan l’Antoni posa sobre la taula si 
les modes influeixen sobre l’autoes-
tima de les persones, especialment 
els joves, l’Alison remarca que “l’au-
toestima no només fa referència a 
aquelles característiques físiques, 
sinó també les psicològiques”. Per 
exemplificar el que comenta l’Ali-
son fa referència als estudis. “Jo puc 
treure un 4,5 en un examen i això 
pot afectar a la meva autoestima, 
perquè em fa sentir no el suficient-
ment llesta”. 

Les comparacions afecten a la nos-
tra autoestima?
La Soumia creu que sí i diu que 
“quan jo dibuixo, per exemple, sem-
pre penso que el dibuix que pugui 
fer un company és millor que el que 
estic fent jo”.

Qui tria allò que és millor/pitjor, 
bo/dolent?
“Si t’avalues tu mateix crec que és 
el millor”, pensa la Jenifer, però al 
mateix temps també assegura que 

“els professors en el cas dels estu-
dis, per exemple, poden influir en la 
nostra autoestima, però això no ens 
ha d’afectar i hem d’intentar seguir 
amb el nostre creixement personal”.
L’Alison veu molt bé la teoria de la 
Jenifer, però troba “difícil” fer-ho 
així.  

Feu allò que us agrada o allò que 
creieu que la societat creu que està 
millor?

MIRA TOTA 
L’ENTREVISTA A:

“Les notes 
que traiem a 

l’institut poden 
afectar la nostra 
autoestima, però 

això no ens ha 
d’afectar i hem 

d’intentar seguir 
amb el nostre 

creixement 
personal”

Antoni DeFebrer
Presentador 

d’Els Joves tenim Veu

L’Institut Joan Merca-
der és un Institut pú-
blic que es va inaugu-
rar el curs 1993-1994, 
fruit de la fusió entre 
dos centres de secun-
dària: IES  Igualada i 
IFP Escola d’Adoberia. 
S’hi imparteixen clas-
ses d’ESO i Batxillerat

Col.labora:

Patrocina:

Institut Joan 
Mercader

Dijous, 5 de desembre de 2019
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La Soumia diu que “amb els anys he 
après que aquesta és la meva vida i 
que haig de seguir el meu camí, així 
que sempre faig allò que jo vull”. De 
la mateixa manera, però, no és alie-
na a allò que pensen els altres d’ella, 
“és inevitable no fer-ne cas”. 
L’Aleix creu que ell “defensa allò que 
m’agrada”. 
La Jenifer, per la seva banda, explica 
que “he passat per fases en què des 
de casa m’han dit que no em vestís 
d’una manera o d’una altra, però he 
de dir que no els he fet gaire cas, vull 
ser de la manera que soc realment 
jo”. 
L’Alison introdueix una bona pre-
gunta al debat: “Som com som per 
què volem o per què algú ens fa 
creure que volem?”. 

Es veu molt postureig a l’institut?
Agafa la paraula la Soumia que creu 
que “quan hi ha unes bambes de 
moda, o una jaqueta, tothom porta 
el mateix, i si no ho portes ets l’es-
trany”. Mentre la Jenifer l’interromp 
per afegir, “som com clons”.
Però no només passa amb la roba. 
La Soumia recorda que ella escol-
tava bastant trap perquè “estava de 
moda”, però un dia es va parar i va 
dir “si això no és el meu estil, per 
què ho estic escoltant? L’escoltava 
només perquè estava de moda.

Es pot escapar de la moda, de les 
tendències generals de la societat?

La Jenifer és de les que creu que sí, 
“es pot si vols”, diu. L’Aleix també és 
dels que no es fixa en la moda, però 
en aquest cas perquè tampoc dona 
massa importància a la manera com 
va vestit.
“L’Aleix és dels que va vestit perquè 
anar despullat és il·legal”, bromeja 
l’Antoni mentre tot el grup riu. 

La influència de les xarxes socials 
en la nostra autoestima
“No tot el que es penja a Instagram 
ens ho hem de creure”, aquesta és 
una afirmació que desperta la una-
nimitat de tots quatre estudiants.

“Quan hi ha unes 
bambes de moda, 

o una jaqueta, 
tothom porta el 

mateix i si no 
ho portes ets 
l’estrany. Som 

com clons”

“Amb els anys 
he après que 
aquesta és la 

meva vida i que 
haig de seguir el 

meu camí i fer 
allò que a mi em 

vingui més de 
gust”

Dijous, 5 de desembre de 2019



Es recupera el “diari d’Igualada” i la ciutat viu intenses 
pluges que desborden el riu Anoia
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Imatge des del pont de Montbui, de la riuada d’abril de 1942. AFMI1609. Procopi Llucià.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

M entre es produ-
ïa una lentíssima 
recuperació, que 

duraria anys, després dels es-
tralls de la guerra civil, Iguala-
da i l’Anoia assimilaven a poc 
a poc novetats que eren molt 
benvingudes. De l’any 1942, 
destaquem, per exemple, la fi-
nalització de la restauració de 
l’ermita de La Sala, en terme 
de Jorba, un indret molt esti-
mat per la gent d’Igualada per 
anar-hi no solament a pregar, 
sinó sobretot per a fer-hi les 
habituals sortides per menjar 
a fora, per Pasqua. Aquest cos-
tum va ser especialment notori 
a les dècades dels anys 50 i 60. 
Aquell any també es va posar la 
primera pedra de l’església par-

1942 l’Anoia al s.XX Espai patrocinat per
Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 IgualadaRecull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

roquial d’Òdena. 
Un dels fets més negatius van 
ser unes intenses pluges durant 
el mes d’abril. Tanta aigua va 
caure, que el riu Anoia es va 
desbordar al seu pas per la ciu-
tat d’Igualada, arribant el nivell 
de l’aigua als 2 metres d’altura 
en alguns punts.
També es va recuperar el “Diari 
d’Igualada”. Fou inicialment un 
diari polític conservador, man-
tenint fortes disputes políti-
ques amb el setmanari “L’Igua-
ladí” d’ideologia més liberal. Es 
deixà de publicar el 1936 degut 
a la publicació de la notícia 
sobre la mort de Calvo Sotelo, 
per ordre del Conseller de la 
Governació de la Generalitat 
republicana, Josep M. España, 
just a l’inici de la guerra. Cal 
remarcar que fou una fita cab-
dal de la història del periodis-
me d’Igualada per la categoria i 
significació dels seus redactors, 
com l’arxiver i historiador Ga-
briel Castellà i Raich. 
Ara es recuperava, l’any 1942, 
amb un altre títol, i es mantin-
dria en actiu durant dècades, 

fins a la seva desaparició als 
anys noranta. Posteriorment,  
el 2002 reaparegué la capçalera 
com una publicació setmanal 
lligada al diari Regió 7, però 
pocs anys després acabaria dei-
xant-se de publicar.
D’aquell any 1942 n’hem recu-
perat alguns dels anuncis pu-
blicitaris, que donen una idea 
del clima de recuperació que 
vivia la ciutat.

José Antonio a 
totes hores!

L’ermita de La Sala, a Jorba, després de la restauració, acabada el 
1942. AFMI1724. Procopi Llucià.

El Bisbe, beneint la primera pedra de l’església parroquial d’Òdena. 
AFMI1756. Procopi Llucià.
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Meritxell*ll  @Meritxellxll

cristina closa martinez  @cristinaclosa

Mònica Morros Serra  @monicamorros

Xesca Oliver  @xescaoliver

Alba Vergés Bosch  @albaverges

Toni Marlès  @tonimarles

Rubén  @egel71

EscolaAteneuIgualadí  @EscolaAteneuIG

Museu Molí Paperer  @mmp_capellades

Hospital d’Igualada  @Hospitaligd

A Catalunya escola en català. A Catalunya, el ca-
talà llengua oficial.
Tinc la llengua castellana com a materna @
Eva_Granados, i ni ma mare ni jo reconeixem 
el castellà com a llengua oficial del nostre país. 
Busca una altra excusa. #elsmatinstv3 

Quan la meva neboda participava a la Cursa Po-
pular Escolar, arribava a meta l’última, agafada 
de la mà d’alguna altra nena, rient, feliç. Des-
prés quan per megafonia deien els noms de les 
guanyadores, feia: ” tieta calla i escolta a veure si 
diuen el meu nom i he guanyat.

La persona que m’ha ensenyat més coses al llarg 
de la meva vida diuen que té discapacitat. 
Discapacitat? Altres capacitats
#DiaInternacionalDiscapacitat.

Quines joies que hi ha a la benemérita!  
Comdemnem 2 guàrdies civils a 1 any i mig de 
presó (per robar) i els inhabiliten com a agents 
només durant el temps de la condemna.

La recerca en salut a Catalunya és referent a 
Europa. Avui el @govern ha fet un pas més per 
potenciar aquest àmbit i ha aprovat una gran 
aliança entre els centres de recerca: #IRISCAT. 
Un projecte de país perquè els nostres instituts 
treballin més coordinats i siguin més forts

Quan presentes un mapa on la zona groga (ve-
hicles pesants i vaixells) contamina infinitament  
més que tota la zona verda i ho vens com una 
cosa guai. Modernets de merda al servei dels lo-
bbies, raò aquí

Hem estat des dels inicis participant en el pro-
grama Escola Nova 21, satisfets per reflexionar, 
compartir i aprendre amb altres escoles quin ha 
de ser el model d’educació del segle XXI.

Avui el germà Jordi Puigdevall @jordipuigde-
vall ens ha obert les portes de Montserrat. Ens 
ha guiat per la biblioteca, la impremta i ens ha 
explicat quin ús tan singular donen al paper fet a 
mà que ens han encarregat. Ben aviat ho podreu 
veure en un vídeo que estem preparant

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#106 Paula Arias Botero

Avui hem inaugurat l’exposició fotogràfica de la 
@FVICENTEFERRER
Us animem a visitar-la! del 2 al 13 de desembre 
vestíbul de l’Hospital

FOTO: Cesc Sales

Yo diría que hace mucho tiempo que la extre-
ma derecha está en la mesa del Congreso, lo que 
pasa es que iba bajo otras sigles

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 L’Hospital d’Igualada incorpora 
la carn Halal als àpats dels seus 
pacients

Esquerra Anoia critica el 
tancament de la Casa de la 
Cultura sense avís previ a les 
entitats que la utilitzen

La Generalitat adjudica la redacció 
de dos projectes de millora de la 
B-224 entre Vallbona d’Anoia i 
Martorell

Instants de La Veu            @veuanoia

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

La frase que més m’agrada i em defineix és la que em va dir la meva àvia, Marina Serna Aristizábal 
fa molts anys: “Donde fueres, haz lo que vieres”,  gaudeix i viu de tot el que fas i del que t’envolta. 

Fa 20 anys que visc a Igualada, i 19 anys que em vaig enamorar d’un català. Em vaig quedar per 
amor, i tinc una catalaneta de 9 anys que em fa estimar cada vegada més aquesta terra. 

Des del 2005 treballo a la Unió Empresarial de l’Anoia, i com a gerent i Secretària General ja fa 
7 anys. M’agrada contribuir al canvi i millora de la nostra societat, i per això una de les meves 
grans passions és la meva feina des d’on puc ajudar a generar un ecosistema empresarial favorable 
a l’Anoia. M’agrada el fet de poder analitzar com puc ajudar al territori i a la seva gent a través 
de les accions i projectes que desenvolupem des del món empresarial. M’agrada el meu dia a dia, 
perquè em permet compartir amb gent compromesa, gent emprenedora, i gent que s’estima el seu 
territori. 

Estic envoltada de gent generosa, gent que vol contribuir amb el canvi, amb l’evolució i revolució 
per la seva terra; i em sento feliç de formar-ne part. 
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xarxes Espai patrocinat per

El Festival Zoom tanca la 17a edició premiant 
les millors produccions televisives 

#veuanoia #Igualada #Anoia #premsacomarcal 
#premsa #premsacatalana #festivalzoom #cinema 

#televisio #instacine #instatele

“L’Anoia es converteix 
en un hub del talent” 

Poder ser un territori on tothom vulgui 
viure, estudiar i treballar, on tothom vulgui 
cooperar. Perquè la seva influència, pot ser 
tan gran que pot convertir a l’Anoia, en una 
comarca on les empreses es vulguin instal·-
lar, on l’AAPP posarà el focus i es podran 
desenvolupar infraestructures i millora de 
mobilitat, i on tindrem una capital amb 
serveis i atractiva.  



La inversió de l’empresa americana @miteksystems a Catalunya 
és un exemple més de transformació 4.0 a casa nostra i de creació 
de nous llocs de treball.

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

La despesa turística a Catalunya es dispara.
El repte és equilibrar-ho amb l’objectiu de sostenibilitat i 
la qualitat de l’ocupació del sector

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

La llegítima,  un dret que tenen 
generalment els fills i els néts

economia i empresa Espai patrocinat per
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Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org

Què és la llegítima a Catalunya?

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

El legislador ha adoptat una mesura 
que limita el dret al treball

Lluís Palomas Nogués 
Direcció àrea jurídico-laboral de Grup Carles
@grup_carles

L’economia catalana encadena sis anys consecutius de creixe-
ment. Aquesta trajectòria de creixement ens situarà, a finals 
del 2019, un 8% per sobre del nivell de PIB del 2007.

Acomiadament 
per absentisme laboral

El Tribunal Constitucional ha 
fet públic el veredicte d’una 
sentència que avala l’acomiada-
ment dels treballadors per cau-

ses objectives, en cas d’absències al lloc 
de treball justificades, però intermitents. 
La sentència respon a una qüestió d’in-
constitucionalitat presentada pel Jutjat 
Social núm. 26 de Barcelona sobre l’apli-
cació de l’article 52 d) de l’Estatut dels 
Treballadors.

Aquesta qüestió d’inconstitucionalitat va 
ser plantejada a rel que una empresa, en 
la carta d’acomiadament a una treballa-
dora, manifestés que aquesta s’havia ab-
sentat 9 dies hàbils dels quaranta, en dos 
mesos consecutius. 

En aquest cas, l’empresa havia considerat 
provades les absències de la treballado-
ra, motiu pel qual el jutge Social que va 
plantejar la qüestió d’inconstituciona-
litat va entendre que aquesta regulació 
de l’acomiadament objectiu per causa 
d’absentisme era ”susceptible de condi-
cionar el comportament dels treballa-
dors en perjudici dels seus drets, doncs 
davant el temor de perdre el treball, el 
treballador pot sentir-se obligat a anar a 
treballar malgrat estar malalt, assumint 
un sacrifici en absolut exigible, que fins i 
tot podria complicar l’evolució de la seva 
malaltia”.

Així doncs, quins són els supòsits reals 
d’amenaça davant d’una situació de ma-
laltia justificada per una baixa mèdica? 
Els supòsits que generen la controvèrsia, 
doncs, són les absències per malaltia o 
accident no laboral que, tot i justifica-
des, tinguin una durada no superior a 20 
dies. No computaran les absències que 
derivin d’un tractament mèdic de càncer 
o malaltia greu, d’accidents de treball o 
malalties causades per l’embaràs, part, 
lactància o paternitat, o les baixes mè-
diques derivades de violència de gènere.

El Tribunal Constitucional ha rebutjat 
que existeixi vulneració dels drets fo-
namentals en aquest supòsit degut que 
“la regulació continguda en l’art. 52 d) 
de l’Estatut dels Treballadors respon 
a l’objectiu legítim de protegir la pro-
ductivitat de l’empresa i l’eficiència en 
el treball, atenent a la singular onerosi-
tat que les baixes intermitents i de cur-
ta durada (pel tribunal el denominat 
absentisme laboral) comporten per a 
“l’empresari un perjudici dels seus in-
teressos legítims, per la menor eficièn-
cia de la prestació laboral dels treballa-
dors que falten al seu lloc de treball de 
forma intermitent i amb la periodicitat 
que el precepte legal qüestionat indica, 
donats els costos directes i indirectes 
que suposen per a l’empresa”.

A més, recorda que no es pot oblidar 
que la causa de l’acomiadament no era  
merament el fet d’estar malalt, sinó la 
reiteració intermitent del número d’ab-
sències al treball, justificades o no, que 
van tenir lloc en un determinat perío-
de de temps.

El cert és que el legislador ha adoptat 
una mesura que limita el dret al treball, 
en el seu vessant de dret a l’estabilitat 
de l’ocupació, i ho ha fet no exempt de 
polèmica davant la manca de concili-
ació entre els drets de les empreses a 
defensar la seva productivitat, afectada 
per l’absentisme, i els drets del treballa-
dors a mantenir el seu lloc de treball.  

Aquesta pregunta me la feia 
la setmana passada Roger 
a la notaria, perquè havia 
sentit parlar molt d’ella i 

no sabia exactament què era. Volia fer 
testament per deixar tots els seus béns 
a 2 dels 3 fills que té i en tenir molts 
problemes amb aquest tercer fill dels 
3, volia saber si podria reclamar una 
mica de la seva herència als seus ger-
mans quan es mori.

1) Què és la llegítima? La llegítima és 
un dret que tenen, generalment els fills 
i nets, a obtenir en l’herència del mort 
un valor econòmic.

2) Qui tenen dret a la llegítima a Cata-
lunya?: tots els fills del mort. Si algun 
dels fills ha mort abans que el causant 
o testador, o ha estat desheretat de ma-
nera justa, o ha estat declarat absent, 
serà substituït pels seus descendents 
-néts del causant. Si no hi ha fills del 
mort, tindran dret a la llegítima els pa-
res.

3) Qui ha de pagar la llegítima?. L’he-
reu que hagi nomenat el mort en el 
testament, que pot ser un altre fill/a, el 
marit o l’esposa del mort, o qualsevol 
persona que lliurement designi el tes-
tador ja que no és obligatori que sigui 
familiar.

4) Quant suposa la llegítima?  La quan-
tia de la llegítima a Catalunya és una 
quarta part (¼) de la quantitat que re-
sulti del valor dels béns de l’herència 
en el moment de la mort del causant, 
i es resten deutes i despeses d’última 
malaltia i enterrament.
A aquesta quantitat cal sumar el valor 
dels béns donats en els 10 anys anteri-
ors a la seva mort, amb algunes regles 
especials més. 

5) Entre quants es reparteix la llegíti-
ma? Aquesta quarta part de l’herència 

es repartirà entre tots els legitimaris 
que existeixin. Si hi ha 5 fills, i a 4 se’ls 
ha nomenat hereus, i a un no se li deixa 
res, la llegítima individual serà del 5% 
per a cada fill, siguin hereus o no, amb 
el que el màxim que podrà demanar 
el fill que no és hereu serà únicament 
un 5%. També computen els fills que 
hagin mort abans que el testador (si 
tenen fills), i la seva part podran de-
manar-la els seus propis fills, nets del 
mort.

6) Es pot pagar en diners? La manera 
de pagar es tria per l’hereu, i podrà 
pagar als legitimaris en diners, o béns 
de l’herència, però no es poden lliurar 
béns que no siguin de “propietat ex-
clusiva, plena i lliure” del legitimari, és 
a dir, no es pot donar un terç d’un pis 
o una finca hipotecada, tret que no hi 
hagi més béns en l’herència.

7) Qui valora l’herència per a calcu-
lar aquesta quarta part de llegítima? 
L’hereu és qui fa la valoració del total 
de l’herència però si no s’està d’acord 
es pot acudir al Jutjat perquè faci una 
taxació de tots els béns, i determinar la 
llegítima real.

8) Quants anys tinc per reclamar la 
llegítima des de la defunció? Són 10 
anys des de la mort del causant per re-
clamar-les, amb interessos, tret que el 
testador hagi prohibit pagament amb 
interessos.

9) I el desheretament a un fill per no te-
nir relació amb ell elimina el seu dret a 
llegítima? No tindrà dret a res en l’he-
rència del mort però ha de ser desheretat 
complint alguna de les causes que marca 
la llei (absència manifesta i continuada 
de relació familiar entre el causant i el 
legitimari per una causa exclusivament 
imputable al legitimari, indignitat suc-
cessòria, maltractament greu, etc..), i en 
testament o pacte successori.   



EMPRESES DE L’ANOIA  |  17Dijous, 5 de desembre 2019

GRUP CATALÀ DE TREBALL

El core business de GCT és 
l’ETT. Parlem amb Nati Esca-
la, directora de GCT plus ETT 
a la delegació de la capital de 

l’Anoia perquè detalli els diversos ser-
veis que ofereixen a les empreses de la 
comarca

Des de GCT plus ETT quins 
serveis oferiu?

El nostre negoci principal és el servei 
d’ETT. Com a empresa dedicada al 
sector de treball temporal, intentem 
donar resposta a les empreses per tem-
poralitat, que pot ser de dies, setmanes, 
mesos... Ens ajustem a les necessitats 
de les empreses. A més, també oferim 
outsourcing, formació, eficiència ener-
gètica. Són les 4 branques en què com 
a GCT plus ETT treballem actualment. 
A la delegació d’aquí Igualada, bàsica-
ment fem ETT i outsourcing. Tot i que 
també proveïm de formació, moltes co-
ses les tenim centralitzades a Manresa.

Què ofereix l’outsourcing a 
les empreses?

És un servei d’externalització. Hi ha 
una necessitat temporal, d’un tipus de 
fabricació o servei d’una empresa, i que 
el nostre client necessita cobrir atès que 
no forma part de la seva activitat prò-
pia. Per exemple, a nivell industrial, si 
una empresa està fabricant un tipus de 
producte i li ve un nou client que vol 
exclusivament un procés específic pel 
seu producte, el fet de derivar el per-
sonal perquè faci aquest producte, és 
més fàcil que ho externalitzi. Un altre 
exemple serien els serveis concrets: una 
empresa que obre un departament d’ex-
portació a Xina i necessita un admi-
nistratiu que parli xinès. Com que no 
és l’activitat pròpia de l’empresa i com 
que encara no s’ha consolidat al mercat 
xinès, és una activitat puntual. Per això 
oferim aquest tipus de servei basat en 
l’externalització.

I l’eficiència energètica?

Tots els processos productius consu-
meixen molta energia i això és un han-
dicap per a les empreses. Nosaltres ofe-
rim la possibilitat d’oferir una auditoria 
energètica per avaluar i analitzar el cost 
energètic i per així, reduir-lo. Valorem 

les factures dels proveïdors d’energia elèc-
trica i en fem una comparativa per tal 
d’oferir-li al nostre client quina és la millor 
solució i què és el que pot estalviar.

També oferiu formació?

Sí, formació per als nostres clients per 
als seus treballadors; i l’altra, per als 
nostres treballadors. Una formació que 
s’ajusti a les necessitats dels llocs de tre-
ball. Des de fa dos anys, ja disposem 
d’unes instaŀlacions i d’una directora de 
formació que s’adapta a les necessitats 
del territori.

Què us diferencia respecte 
altres empreses basades en 
el treball temporal?

Tots donem els mateixos serveis, així 
com la bona voluntat d’oferir-ho el 
màxim de millor possible als nostres 
clients, però jo crec que el nostre tret 
diferencial i valor afegit, és que davant 
aquesta època de digitalització i infor-
matització que allunyen al treballador 
del nucli contractador, nosaltres apos-
tem per la proximitat. Permetem que 
encara se’ns pugui portar el currículum 
en persona a les oficines. Per què? Per-
què és la primera presa de contacte amb 
el candidat/da. No és l’entrevista, però 
és la primera impressió, esbrinem on 
el podem derivar, com el podem orien-
tar... I aquesta proximitat és la peça clau.
El nostre plus és apostar també per la 
proximitat local, és a dir, si és una em-
presa de la zona, busquem treballadors 
de la zona. 

A l’oficina d’Igualada cobriu 
llocs de treball a empreses 
molt diverses, però també 
us caracteritza que treba-
lleu per sectors molt diver-
sos i concrets.

Sí, tot i que tampoc estem tancats en no 
cobrir cap altre sector nou. El fet és que 
tenim una experiència en determinats 
sectors tan representatius de l’Anoia 
com són les arts gràfiques, el metall, el 
packaging, el paperer.... El nostre objec-
tiu és donar solucions a tot tipus d’em-
preses, i també a tot tipus de professio-
nals, polivalents o no.

Quins són els perfils més de-

mandats per les empreses 
anoienques? I buscats per-
què no n’hi ha, a l’Anoia?

Els més sol·licitats vindrien fruit dels 
mateixos sectors que predominen a la 
comarca: arts gràfiques, logística, me-
tall.... Però sí que hi ha perfils híper 
buscats que tot apunta que les noves 
tecnologies i els nous processos pro-
ductius que vindran vinculats a la re-
volució 4.0 implicarà buscar perfils 
que ens costen molt ara: un electro-
mecànic, un mecànic industrial amb 
formació específica, enginyers juniors 
o sèniors... Què no sé què passa, o es 
formen fora i marxen...

I com podem retenir i atrau-
re aquest talent?

Aquí és on tinc els meus dubtes  per-
què impliquen molts factors: com que 
estudien a les grans ciutats, volen anar 
a grans empreses... Però hi ha d’haver 
una major connexió entre el món uni-
versitari i el teixit empresarial. 
Què us demanen principalment les 
empreses, quan busquen un candidat?
Sembla mentida que amb els temps 
que corren s’hagin de dir aquestes co-
ses, però: ganes de treballar i actitud. 
Els estralls de la crisi financera eviden-
cien una altra crisi que ha sorgit: una 

crisi de valors i també personal. Però 
també hi ha altres factors: hi ha moltes 
persones que s’han quedat sense cotxe, 
llavors no poden desplaçar-se i sectors 
professionals que estan ubicats a polí-
gons on no tenen com arribar-hi per-
què la comunicació no és fàcil o estan 
allunyats i això també et condiciona 
perquè tampoc pots ubicar el personal 
on voldries. La crisi financera ha des-
tapat altres coses: ha quedat molta gent 
al mercat professional desorientada, i 
una altra part coixa perquè no tenen 
els recursos per poder anar a treballar. 
Tot això va en detriment de l’actitud i 
les ganes de treballar.

I com podem fer-hi front?

Hem de treballar des de totes les àrees. 
Un dels punts negres és que el Servei 
d’Ocupació de Catalunya realment fos 
un servei d’ocupació i no una borsa 
recol·lectora d’aturats. És a dir, si tu 
no vas a treballar a x empresa, perdràs 
la prestació. Que realment servís com 
a tal. Crec que seria una via. Dins les 
institucions això és una assignatura 
pendent, ajudar a la inserció laboral. 
I per altra banda, les empreses també 
han d’entendre que no només donem 
un servei de temporalitat, sinó que po-
dem donar el servei d’externalització 
de recursos humans. Som un plus.

Experiència i professionalitat en el sector dels recursos humans

La delegació d’Igualada 
està ubicada al Carrer 
Lleida, número 42

Sector Recursos humans

Ubicació Igualada

Treballadors: 57 treballadors repartits en les 
diferents delegacions

Any Fundació 1995

Amb la col·laboració de:

Nati Escala, directora de GCT plus ETT
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Trobada de responsables de Recursos Humans d’empreses de l’Anoia. / UEA

La UEA organitza una 
trobada amb els res-
ponsables de recursos 
humans d’empreses 

provinents del sector 
del metall, el transport, 

les arts gràfiques, el 
packaging, l’electròni-
ca, les telecomunica-

cions i la sanitat

Les empreses de l’Anoia segueixen lamentant les dificultats 
per trobar “talent” entre la població de la comarca

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia va aprovar la 
setmana passada, en 

el marc del ple corresponent 
al mes de novembre de 2019, 
el Catàleg de Serveis 2020. El 
document, a disposició de tots 
els consistoris de la comarca, 
ofereix més d’un centenar de 
serveis en diferents àmbits.
Aquesta àmplia oferta es con-
creta, específicament, en cent 
vint línies de suport: gairebé
seixanta corresponents als 
Serveis a les Persones, una 
trentena en l’àmbit del Desen-
volupament Econòmic i l’Ocu-

REDACCIÓ / LA VEU 

P rop d’una vintena de 
responsables de recur-
sos humans d’empreses 

provinents del sector del me-
tall, el transport, les arts gràfi-
ques, el packaging, l’electròni-
ca, les telecomunicacions i la 
sanitat de la comarca, es varen 
reunir amb la Unió Empresa-
rial de l’Anoia al Fòrum de Re-
cursos Humans organitzat per 
la patronal anoienca.
Seguint el full de ruta i les ide-
es de futur i conclusions extre-
tes tant del I Fòrum Empresa 
i Progrés “Conclusions i Pro-
postes dels Fòrums Sectorials 
i Territorials de l’Anoia” i el 
II Fòrum Empresa I Progrés 
“Talent, Capital Anoia”; l’ob-
jectiu d’aquesta trobada era el 
d’abordar totes aquelles qües-
tions que estan relacionades 
amb la gestió, atracció i reten-
ció del talent a la comarca.
Aquesta trobada va servir per 
reunir a les empreses de l’Ano-
ia i compartir els temes que els 
preocupa, les seves necessi-
tats i interessos en l’àmbit dels 
recursos humans per poder 
donar-los-hi suport i assesso-
rament que necessiten i crear 
accions que els ajudi en la seva 
competitivitat. En aquest sen-

tit, es va considerar important 
la creació del grup de treball 
de recursos humans i així cre-
ar estratègies i reunions de se-
guiment i de treball.
En aquesta reunió es van trac-
tar temes diversos. Per una 
banda, els assistents van ar-
ribar a la conclusió que les 
empreses de l’Anoia tenen di-
ficultats per trobar talent dins 
la comarca, i que en moltes 
ocasions, ve de fora, de co-
marques limítrofes i de Barce-
lona. Els experts en recursos 
humans van exposar que les 
empreses anoienques tenen 
dificultats en trobar perfils 
concrets, com els operaris es-
pecialitzats en metall i àrees 
d’electrònica, electricitat i tele-
comunicacions; perfils tècnics 
d’enginyeries; perfils amb idi-

omes (mínim anglès) i trans-
portistes. Varen emfatitzar 
en la formació “in company” 
que porten a terme perquè el 
personal que troben té moltes 
necessitats formatives i a més, 
és un incentiu per als treballa-
dors i treballadores.
Les infraestructures de la co-
marca -i relacionar-les amb el 
talent- també varen ser tema 
de debat. En aquest sentit, es 
va comentar que és molt com-
plicat poder captar talent de 
fora perquè és difícil arribar a 

Igualada si no és té cotxe pro-
pi, a més dels costos que com-
porta el desplaçament, així 
com també, que les comunica-
cions internes a l’Anoia no fa-
ciliten poder arribar a segons 
quines empreses.
D’altra banda, també es va 
parlar de la problemàtica en 
les qüestions relacionades 
amb la qualitat de vida i ben-
estar i les accions que porten 
a terme per la retenció del ta-
lent, en aquest cas es va incidir 
en els mecanismes que utilit-

zen per a la conciliació fami-
liar, les retribucions salarials, 
la formació en horari laboral i 
el treball del bon clima labo-
ral així com altres formacions 
específiques pel benestar físic 
i mental com el mindfullness. 
Les empreses també van co-
mentar la problemàtica que 
troben respecte a la qüestió de 
trobar pisos de lloguer per a la 
recol·locació de perfils, pel fet 
que o ve no en troben o ve els 
preus no s’adapten a les neces-
sitats de les persones.

El Consell oferirà als ajuntaments un catàleg amb 120 serveis
pació, una quinzena correspo-
nents a l’àrea de Sostenibilitat
i Territori i, finalment, pràc-
ticament una vintena perta-
nyents als àmbits de Serveis 
Territorials, Governació i Pre-
sidència. En aquesta guia, de 
fàcil consulta, els ajuntaments 
poden trobar els detalls i re-
quisits per cada element, així 
com la mecànica de sol·licitud 
i tramitació.
El president del Consell Co-
marcal, Xavier Boquete afir-
ma que “una de línies d’acció 
prioritàries per nosaltres és 
l’oferiment de serveis veri-
tablement útils i necessaris 
als ajuntaments de l’Anoia, 

aquells que els ajudin a fer mi-
llor el dia a dia de la ciutada-
nia”. Boquete afegeix que “tots 
aquests serveis són possibles 
gràcies al ferm compromís de 
suport a l’Administració local 
i a la professionalitat i vocació 
de servei públic del personal 
tècnic d’aquesta institució”.

Altres acords del plenari
En aquest ple corresponent al 
mes de novembre, celebrat el 
passat dia 26, es van aprovar
altres punts, com ara la Decla-
ració Cultural d’Interès Local 
(BCIL) de l’edifici Associació 
Cultural Recreativa Unió Ca-
lafina i del campanar i Par-

ròquia de Sant Jaume de Ca-
laf o una moció de demanda 
d’explicacions a la Generalitat 
de Catalunya en referència 
al lloguer de l’edifici Cíclope 
d’Igualada, entre d’altres. 

També es va donar lectura 
i es va explicitar el suport al 
Manifest amb Motiu del 25N, 
Dia Internacional per l’Elimi-
nació de la Violència contra 
les Dones.

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com



Nova junta de la Unió Empresarial de l’Anoia. / UEA

Joan Domènech, el nou 
president de la Unió 

Empresarial de l’Anoia, 
és des de fa sis anys 

president de Fira Igua-
lada, càrrec que podria 

deixar aviat

Joan Domènech és reescollit 
president de la Unió Empresarial
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REDACCIÓ / LA VEU 

T al com ja es va anun-
ciar fa dies i estava 
previst en esdevenir 

l’única candidatura, Joan Do-
mènech i Ventura va resultar 
dijous reescollit president de 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia, en el decurs de l’Assemblea 
General Extraordinària.
Després d’un any al capdavant 
de l’entitat seguint el projecte 
iniciat per l’expresident Blai 
Paco, Domènech ha estat re-
elegit president de la patronal 
anoienca, sense presentar-se 
cap objecció al respecte.
La Junta Directiva que l’acom-
panyarà en aquest nou man-
dat està formada per catorze 
empresaris/es de la comarca: 
Xavier Bustos (Comercial 
Godó), Joan Mateu (Macasa), 
Xavier Badia (Curtits Badia), 
Montse Duch (Mevir SA), 
Carles Carol (Espai Gastro-
nomia), Míriam Pujol (Grup 
Calaf), Joan Tristany (Tristany 
& Trull SL), Domingo Sánc-
hez (Dorsan Filtració), Josep 
Parera (Instal·lacions Parera), 
Marta Calzada (Finques Ram-
bles), Aida Torrens (Petromi-
ralles), Antonio Egea (Text 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia ha valorat molt 
positivament la feina 

que han fet els participants del 
projecte Insertdigital, dins del 
Programa Singulars i els enco-
ratja a adquirir nous coneixe-
ments. Impulsat aquest 2019 
juntament amb els Consells 
de la Segarra i del Priorat i 
amb l’entitat Associació per la 
Innovació Estratègica Vegga, 
aquest projecte dirigit a joves 
que viuen en zones de baixa 
densitat, té l’objectiu d’oferir 
formació en línia, orientació 
laboral i pràctiques en empre-
ses.
El projecte vetlla a través de la 
prospecció d’empreses, perquè 
els joves treballin i tinguin un
paper actiu en el seu entorn 
social més pròxim. Així, ini-
cialment s’havia marcat l’ob-
jectiu d’inserir un 25% dels 
participants i, finalment, s’han 
superat les expectatives, arri-
bant al 58%.
El vicepresident primer de 
Promoció Econòmica i In-
fraestructures, Jordi Cuadras, 
destaca “el compromís del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
amb la formació dels joves i la 
seva capacitació per afrontar 
els reptes del món laboral del 
segle XXI”.
Vint joves de la comarca de 
l’Anoia s’han pogut benefi-
ciar d’aquest projecte des de 
principis d’any. Han fet el curs 
Transformació Digital a les 
empreses en línia, en què han 
adquirit competències digitals 
com e-màrketing, e-commer-
ce o social media, formant-se 
en aspectes professionals es-

51), Xavier Seuba (Meritem) 
i Xavier Carles (Grup Carles).
En el seu discurs, ja com a 
president, Joan Domènech, 
ha donat les gràcies, en pri-
mer lloc, a les persones que 
fins ara han format part de la 
Junta de la UEA “pel compro-
mís constant que sempre han 
demostrat amb l’entitat”, i als i 
les nous/ves membres “els ha 
agraït la confiança que han di-
positat en ell a l’haver accep-
tat el repte d’iniciar junts una 
nova etapa a la UEA”. 
En aquest sentit, Domènech 
ha destacat que en aquest 
mandat ell forma part d’un 
equip de quinze persones i per 
això vol donar més responsa-
bilitat i representació als nous 
membres de la Junta Directi-
va en els diversos organismes 
i entitats on la UEA en forma 
part.
El president de la patronal 
també ha fet un balanç del 
darrer any, destacant que ha 
pogut gaudir de prop què és 
l’entitat per l’empresariat i tot 
el que es pot fer per ajudar a 
l’empresa, talent i territori. Ha 
afirmat que la UEA “és una 
entitat forta i representativa 
amb gent compromesa i amb 
gent que representa la UEA en 
molts àmbits”.
Domènech ha subratllat, que 
tot i començar una nova eta-
pa, “seguirem la línia estra-

tègica entomada per la Junta 
anterior, perquè ha funcionat 
molt bé, i sumarem altres ac-
cions que permetin el creixe-
ment i el posicionament de 
l’entitat i la competitivitat de 
les empreses”. En aquest sentit, 
i fruit de l’èxit de la metodolo-
gia, la UEA seguirà treballant 
per sectors econòmics i col-
lectius, reforçant els existents, 
ampliant el dels autònoms “i 
creant nous grups com el tu-
risme i gastronomia, i els en-
ginyers”.

Recursos humans
El president de la UEA també 
ha exposat altres línies estra-
tègiques a treballar per a la 
millora de les empreses com 
és el desenvolupament dels 
recursos humans, “un tema 
reiteratiu que preocupa a les 
empreses i que des de la patro-
nal hem de reforçar per assolir 
que l’Anoia esdevingui un hub 
de talent”.
En la línia de posicionar l’en-
titat, Joan Domènech ha as-
segurat que la UEA “és un 
referent entre les patronals 
catalanes” i l’objectiu és seguir 
“el bon camí iniciat” i reforçar 
aquest posicionament “amb 
l’impuls d’una plataforma de 
notícies, dades i estadístiques 
d’interès empresarial”.
Joan Domènech és també des 
de fa sis anys president de Fira 
Igualada -càrrec que podria 
deixar aviat- i en la seva fa-
ceta empresarial, és director 
del departament audiovisual 
de l’empresa Immersive Pla-
net, especialitzada en parcs 
temàtics, i fundador de la pro-
ductora audiovisual Rosebud 
Films i de l’agència de comu-
nicació global Boxcom.

Domènech ha subrat-
llat que “seguirem la 
línia estratègica en-
tomada per la Junta 
anterior, perquè ha 
funcionat molt bé, i 

sumarem altres accions 
que permetin el creixe-
ment i el posicionament 
de l’entitat i la competi-
tivitat de les empreses

tratègics per a les empreses 
que volen iniciar un repte 
digital o adaptar-se a noves 
formes de vendre els seus pro-
ductes.
Durant l’any s’han dut a terme 
diferents activitats que tenien 
com a denominador comú 
l’objectiu de posicionar els 
participants davant el mercat 
de treball amb més recursos, a 
través de dinàmiques grupals, 
tallers vivencials de detecció 
de competències, voluntariat i 
pràctiques en empreses.
Al llarg del programa, deu 
dels joves han treballat i qua-
tre d’ells han retornat al siste-
ma educatiu. També han fet 
de voluntaris a diferents enti-
tats socials i culturals de la co-
marca, com Igualada Comerç, 
l’Associació cívic-cultural Ina-
ma, el Mercat Municipal de 
la Masuca o el Taller Àuria. 
En alguns casos han col·la-
borat amb aquestes entitats 
organitzant tallers adreçats 
a infants o bé han ajudat les 
entitats a millorar l’estratègia 
digital.
Insertdigital és un dels molts 
projectes destinats a les per-
sones en situació d’atur o de 
recerca de feina que es treba-
llen des de l’Àmbit d’Estratè-
gies per a l’Ocupació del Con-
sell Comarcal de l’Anoia, amb 
un pressupost anual aproxi-
mat d’1,9 milions d’euros.

Vint joves de l’Anoia es 
beneficien del projecte 
Insertdigital

Promogut pel Consell 
Comarcal, el projecte 

ha aconseguit la inser-
ció del 58% dels seus 

participants
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Esmorzar d’exalumnes 
de la Divina Pastora

REDACCIÓ / LA VEU 

D ues persones van 
haver de ser ingres-
sades dissabte a 

l’Hospital d’Igualada com a 
conseqüència de l’incendi de 
l’habitatge on viuen, al carrer 
Bisbe Robuster d’Igualada, al 
barri del Sant Crist, just en un 
xamfrà amb l’Avinguda Mont-
serrat. En un primer moment, 
el seu pronòstic era de menys 
greu, si bé s’han recuperat 
amb el pas dels dies.

COMISSIÓ EXALUMNES / LA VEU 

Aquest passat 24 de no-
vembre va tenir lloc 
al col·legi de la Di-

vina Pastora d’Igualada una 
nova trobada d’exalumnes, 
que es van reunir per a cele-
brar el tradicional “esmorzar 
de germanor”. Puntualment, 
l’acte va començar amb una 
celebració religiosa a la ca-
pella del col·legi, una missa 
oficiada per mossèn Eduard 
Flores (rector de la parròquia 

de Santa Maria Igualada) i 
que va comptar amb l’acom-
panyament musical del grup 
Laude.
Seguidament, a la Sala d’Ac-
tes de el Col·legi se celebra-
va l’acostumat esmorzar de 
les exalumnes de totes les 
generacions; una convoca-
tòria que un any més va ser 
un èxit total de participació. 
Aquesta reunió de tantíssi-
mes exalumnes, entaulades 
en unes estimables converses, 
apunta a ser un dels millors 

episodis del retrobament amb 
aquelles que, des de la infàn-
cia fins a l’adolescència, van 
conviure com a companyes i 
amigues en aquest centre. És 
ben bé que, evocar els records 
és rememorar uns episodis de 
vida inesborrables al costat de 
mestres i religioses. I, és tal 
vegada, aquest, l’episodi que 
majorment engalana una festa 
especialment protagonitzada 
per les alumnes des de fa més 
de set dècades. 
Foto: Carmel·la Planell Lluís

L’Associació Polígons dels Plans reuneix els ajuntaments de la 
Conca per parlar de la dinamització del territori
REDACCIÓ / LA VEU 

L’Associació Polígons 
dels Plans va reunir la 
setmana passada a re-

presentants dels governs mu-
nicipals de la Conca d’Òdena 
per a treballar en la dinamit-
zació del territori.
Ramon Felip, president de 
l’associació Polígons dels 

Plans va dirigir la reunió en 
la qual hi van participar l’al-
caldessa vilanovina Noemí 
Trucharte; Schummi Juárez i 
Jordi Bòria, alcalde i regidor 
de Promoció Econòmica de 
Santa Margarida de Mont-
bui; Maria Sayavera d’Òdena; 
Joan Serra, alcalde de Caste-
llolí i el regidor d’Urbanisme 
de l’Ajuntament de La Pobla 

de Claramunt, Frederic Marí. 
També hi van ser presents 
Jaume Gilella i Lídia Vilase-
ca, vicepresident i tresorera 
de l’associació Polígons dels 
Plans. Durant la trobada els 
assistents van compartir la 
necessitat de dotar a la Conca 
de més sòl industrial, i de la 
necessària coordinació entre 
els municipis.

Dos ferits per un 
incendi en un pis de 
barri del St. Crist

Cinc dotacions dels Bombers 
van actuar en aquest incendi 
a la zona del Barri del Sant 
Crist. Sembla ser que la ins-
tal·lació de subministrament 
de gas de l’edifici va resultar 
malmesa per les flames.
L’incendi es va produir a la 
tarda, en un àtic d’un edifici. 
Les persones van ser ateses 
per inhalació de fum i crema-
des, segons l’ACN.  
Les flames van cremar una ha-
bitació i el lavabo de l’habitat-
ge i van deixar la resta de sales 
afectades pel fum.  
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L’expert internacional 
de medi ambient i ener-
gia, el doctor enginyer 

industrial Xavier Elias, 
va parlar de l’aplicació 

de les seves tesi en el 
sector de l’adob de pell

Àuria celebra el Dia de 
les Persones amb 
Discapacitat amb un 
programa de Catalunya 
Ràdio a Igualada

La màxima autoritat en valorització energètica 
va fer una conferència a l’Adoberia Bella
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El 3 de desembre és el Dia 
Internacional de les Persones 
amb Discapacitat, establert 
per l’Assemblea General de 
les Nacions Unides l’any 1992. 
Per commemorar-lo, Àuria va 
convidar dimarts el progra-
ma Popap de Catalunya Rà-
dio, sobre noves tecnologies i 
tendències a la xarxa per fer 
un directe des de la Plaça de 
l’Ajuntament, d’Igualada.
En el transcurs del programa, 
la presentadora i directora del 
programa, Mariola Dinarès, 
entrevistava algunes perso-
nes vinculades als serveis de 
formació professional d’Àuria 
Fundació o al centre especial 
de treball d’Àuria Cooperativa 
per saber quines oportunitats 
obren els xarxes socials per a 
la comunicació i l’apodera-
ment.
Mariola Dinarès també va 
parlar amb alguns tècnics ex-
perts en noves tecnologies 
per saber quines possibilitats 
de millora en la comunicació 
faciliten tecnologies d’última 
generació.
Coincidint amb el Dia Inter-
nacional de les Persones amb 
Discapacitat, Àuria va cloure 
la campanya #MarcaDiferèn-
cia en què a través de l’etiqueta 
per twitter i Instagram, enti-
tats, institucions i ciutadania 
han vinculat aquesta idea a 
valors positius. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres dia 
22 de novembre es va 
celebrar el XII Works-

hop d’actualització en Salut 
Mental i Drogodependències 
que organitza anualment el 
Servei de Salut Mental i Ad-
diccions del Consorci Sanitari 
de l’Anoia (CSA). 
L’acte, que es va celebrar al 
Museu de la Pell d’Igualada 
amb 150 assistents, va girar al 
voltant de compartir experi-
ències de programes comuni-
tàries d’arreu de Catalunya. 
En aquest sentit, es van ex-
posar exemples de programes 
d’intervenció comunitària en 
Salut Mental, aportant evi-
dències clíniques socials i de 
rendibilitat. En concret, la 
reconversió d’un Centre de 
Dia en Salut Mental d’adults 
en un Servei de Rehabilitació 
Comunitària al Consorci Sa-
nitari de Terrassa, els Progra-
mes de suport individualitzat 
comunitaris del Parc Sanitari 
St. Joan de Déu i el Programa 

L’Hospital incorpora la 
carn Halal en els àpats 
dels pacients

Des del mes de novembre, a 
l’Hospital d’Igualada, l’em-
presa Càtering ARCASA que 
és la que s’ocupa de la restau-
ració per als pacients, famili-
ars i personal del Consorci Sa-
nitari de l’Anoia, inclou, en els 
seus menús habituals, la carn 
Halal.  Són aliments preparats 
segons la xaria (llei de l’islam 
que regula el conjunt d’activi-
tats públiques i privades de tot 
fidel musulmà).
S’ha introduït, als menús que 
poden escollir els pacients 
mentre no hi hagi cap con-
traindicació mèdica, el po-
llastre i la vedella Halal. Per 
assegurar-ho, a la safata on se 
serveixen, hi ha un certificat 
que envia el proveïdor quan 
serveix el producte i que, sota 
la realització d’auditories, així 
ho autentifica. 
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E l passat 29 de no-
vembre va tenir lloc a 
l’Adoberia Bella, seu 

de Leather Cluster Barcelo-
na, la conferència “Valoritza-
ció energètica i material dels 
residus. El cas de l’adoberia” 
presentada per l’expert inter-
nacional de medi ambient i 
energia, el doctor enginyer in-
dustrial Xavier Elias.
El doctor Xavier Elias és asses-
sor de governs en temes medi-
ambientals, ha estat professor 
en diverses universitats i és 
una eminència en valorització 
energètica i economia circu-
lar, matèries de les quals ha 
publicat diferents llibres.

Leather Cluster Barcelona
La conferència que va aplegar 
més de 50 professionals, va ser 
una iniciativa de la Comissió 
de Recerca, Economia Cir-
cular i Química del Leather 
Cluster Barcelona promoguda 
amb el suport de Intraval-Tra-
debe, amb l’objectiu d’ampliar 
el coneixement sobre la ma-
tèria en el camí de la gestió i 

minimització dels residus.
En cloure la presentació hi va 
haver un torn de debat en el 
qual es va posar en valor l’es-
forç econòmic del sector en la 
gestió de les aigües residuals, 
que només a Igualada, ha estat 
superior als 60 milions d’eu-
ros els darrers 10 anys, així 
com els projectes que s’estan 
portant a terme des de Leat-
her Cluster Barcelona per a la 
valorització més eficient dels 
residus generats en el procés 
d’adobat de la pell.
Entre altres, trobem el pèl ob-
tingut en el procés de pellam, 
els diferents retalls de pell, les 
restes de teixit adipós, cone-
gudes com a carnasses, o la 
valorització dels fangs pro-
cedents del tractament de les 
aigües residuals.

El sector de la pell és un agent 
clau de l’Economia Circular, 
perquè valoritza un residu de 
la indústria alimentària i el 

transforma en un article de 
consum útil a la societat, de 
llarga vida útil i elevada bio-
degradabilitat.

 Professionals de la salut mental
comparteixen experiències d’arreu del país

Mosaic, d’integració comuni-
tària, social i sanitària de les 
Fundacions Althaia i Germà 
Tomàs Canet, a la Catalunya 
Central.
Una altra taula que va desper-
tar molt interès va ser la pre-
sentació del treball en xarxa 
per a l’atenció comunitària en 
Salut Mental infantojuvenil 
a l’Anoia. Va donar una visió 
actualitzada del treball diri-
git a tenir cura de la infància 
i l’adolescència en risc, al tre-
ball interdisciplinar i en xar-
xa a través de la Taula local 
d’Infància i Adolescència de 
l’Anoia i al funcionament que 
desplega el Programa Salut i 
Escola. Així mateix, va donar 
a conèixer el Programa desen-
volupat a Vilanova del Camí 
per afavorir l’exercici de la 
parentalitat. Aquesta taula va 
comptar amb la participació 
de professionals de l’Institut 
Català de la Salut, del Consell 
Comarcal de l’Anoia i del De-
partament de Salut de la Ge-
neralitat.
Cap el final de la jornada es 

van entregar els Vè Premi Dr. 
Tomàs de Flores d’Investiga-
ció en Salut Mental als treballs 
“Personalidad, estilo de afron-
tamiento y calidad de vida en 
càncer de mama”, de l’Alba 
Palazon de l’Hospital Univer-
sitari Quirón-Dexeus i “Au-
tolesió no suïcida: validació 
de l’aplicació mòbil “Sinjur” i 
anàlisi de patrons emocionals 
i conductuals d’autolesió en 
adults joves amb... i sense tras-
torn mental, presentat per la 
Laia Briones, de la Fundació 
Sanitària d’Igualada i la Uni-

versitat central de Barcelona. 
Aquests premis consisteixen 
en un ajut econòmic per a in-
vestigadors joves en el camp 
de les neurociències i la Salut 
mental.
Finalment, per concloure l’ac-
te, va tenir lloc la conferència 
“Perspectiva passada i futura 
de l’atenció a la Salut Mental 
de Catalunya, presentada per 
Cristina Molina, actual Di-
rectora d’Anàlisi i Estratègia i 
Salut Mental de l’Ordre Hos-
pitalari Sant Joan de Déu. Pro-
víncia d’Aragó - St. Rafael.
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La degana de la 
facultat, Judith Roca, 

destaca la importància 
de poder debatre 
sobre la cura de 

les persones en totes 
les etapes de la vida, 

també en la mort

Divendres 13 de desembre, assemblea de l’Associació 
de Veïns del barri de Montserrat

La Facultat d’Infermeria forma els 
estudiants en el dret a morir dignament

El pròxim divendres 13 de 
Desembre a les 19:00h se ce-
lebrarà al Casal Cívic Mont-
serrat l’Assemblea Ordinària 

REDACCIÓ / LA VEU 

E n el marc del seu pla 
d’expansió, Condis ha 
inaugura un nou esta-

bliment a Igualada, amb una 
superfície de vendes de 300 
m2 i amb 7 treballadors en la 
plantilla. El nou punt de ven-
da està situat a l’avinguda Pau 
Casals número 13.
El nou establiment disposa de 
seccions com drogueria i per-
fumeria, congelats, fruiteria, 
forn de pa i expositors de car-
nisseria i xarcuteria. El seu 
horari comercial és ininter-
romput de dilluns a diumenge 
de 9h a 23h.
Amb aquesta obertura, Grup 
Condis suma un nou punt de 
venda a l’Anoia on ja comp-
ta amb 9 centres i 3.030 m2. 
En total, el grup té 545 esta-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Facultat d’Infermeria 
i Fisioteràpia del Cam-
pus Universitari Igua-

lada-UdL ha inaugurat el curs 
acadèmic 2019-2020, amb una 
sessió formativa sobre l’euta-
nàsia, a càrrec d’Isabel Alonso, 
presidenta de l’associació Dret 
a Morir Dignament Catalunya 
(DMD CAT). 
L’acte, que ha tingut lloc a l’edi-
fici de La Teneria d’Igualada, 
ha estat presidit per la degana 
de la Facultat d’Infermeria i 
Fisioteràpia de la Universitat 
de Lleida (UdL), Judith Roca, 
i ha comptat amb la presèn-
cia del delegat del rector al 
Campus Universitari Iguala-
da-UdL, Ferran Badia.   
Roca ha destacat la importàn-
cia de poder compartir i de-
batre sobre un tema d’interès 
pels professionals del sector, 
que son els encarregats de te-
nir cura de les persones en to-
tes les etapes de la vida, també 
en l’última, la de la mort.

El procés de morir
La conferenciant Isabel Alon-
so ha començat la seva ponèn-
cia explicant que “morir és un 
procés, poques vegades és un 
moment –només en el 30% 
dels casos–”, i aquest procés 

Condis obre un nou 
supermercat a Igualada

bliments a Catalunya, amb 
una superfície de vendes de 
212.530 m2.

Condis, líders en proximitat
Condis, amb més de 50 anys 
d’història, és una de les em-
preses líders del sector de 
l’alimentació a Catalunya, 
amb un àmbit d’actuació que 
s’estén a la Comunitat de Ma-
drid i la Zona Centre. 
La seva xarxa compta amb 
més de 580 establiments, que 
ofereixen un servei de quali-
tat i proximitat i sumen una 
superfície de venda superior 
als 230.000 m2, que inclou 
botigues tant pròpies com 
franquiciades, sector en què 
Condis és una de les compa-
nyies que lidera el rànquing 
espanyol per volum de factu-
ració.
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L ocal Issue és un nou 
projecte que neix amb 
la voluntat de sumar 

esforços i posar en relleu el 
talent creatiu de la nostra 
ciutat. Es tracta d’un grup 
format per un equip jove i sis 
ciutadans igualadins recon-
vertits en models. Aquests 
dies ja es pot veure en ple 
centre de la ciutast un exem-
ple del seu treball, com diuen 
ells. “uns aparadors no aptes 
per a vianants amb pressa”.   
Entre d’altres, Local Issue 
està format per la fotògrafa 
Eulàlia Prat, l’estilista Marta 

Local Issue, un projecte 
de talent creatiu amb 
sis joves de la ciutat

Torras, la producció de cal-
piquestudio.com amb una 
idea original de Carles Sala.

“hauria de permetre viure l’úl-
tim tram de la vida essent lliu-
res fins al final”. Per Alonso, el 
dret a morir dignament con-
sisteix en “no perdre la nostra 
autonomia, estar empoderats i 
prendre decisions fins al final, 
respectant sempre la nostra 
llibertat”. 
En aquest sentit, ha destacat 
el paper dels infermers i les 
infermeres com “els professio-
nals sanitaris més propers als 
pacients”, la funció professi-
onal dels quals “consisteix en 
la cura”. És per això que Isabel 
Alonso ha reivindicat els in-
fermers i les infermeres com 
una eina “fonamental a l’hora 
de recopilar dades sobre com 
moren les persones” i, també, 
a l’hora de garantir que “cap 
persona que no vulgui patir 
no tingui una mort amb pati-
ment”.

L’estudiant Aura Ferrer gua-
nya el Premi S. Pániker
En el mateix acte, DMD Lleida 
ha atorgat el Premi Salvador 
Pániker, un guardó que s’ator-
ga anualment al  millor Tre-
ball de Final de Grau (TFG) 
que tracti sobre la mort digna. 
L’estudiant d’Infermeria de 
Campus Universitari Igua-
lada-UdL, Aura Ferrer, s’ha 
endut el reconeixement pel 
seu treball sobre com fer difu-
sió del document de voluntat 
anticipades. 
Han entregat el premi la dega-
na de la Facultat d’Infermeria 
i Fisioteràpia, Judith Roca, i 
la coordinadora de l’associ-
ació DMD Lleida, Concep-
ció Canut. Roca s’ha mostrat 
“molt orgullosa” que una es-
tudiant de la primera promo-
ció d’Infermeria de la UdL a 
la capital de l’Anoia guanyi 
aquest premi. Per la seva ban-
da, Canut ha aprofitat l’acte 
per encoratjar a la ciutadania 
d’Igualada a crear un grup de 
DMD que funcioni autòno-
mament.
Així mateix, Canut ha explicat 
que s’obre la convocatòria de 
la cinquena edició del Premi 
Salvador Pániker pels TFG re-
alitzats el curs 2019-2020, i els 
treballs s’han d’entregar abans 
del 16 de juliol de 2020.

 

d’enguany. Aquest any a l’or-
dre del dia, destaca el punt 
“renovació de la Junta Direc-
tiva”, tot i que també es con-

templen els habituals d’infor-
mació econòmica i social als 
socis, sòcies i veïns del nostre 
Barri de Montserrat.



Exposició de la Fundació Vicenç Ferrer al vestíbul de l’Hospital

Busquen voluntaris per a formar part 
de la First Lego League a Igualada
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Ja podeu visitar l’exposició de 
la Fundació Vicenç Ferrer que 
duu per títol “Els drets sexuals 
i reproductius a l’Índia” i que 
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L a ludoteca Sant Miquel 
està d’aniversari. Fa 35 
anys que la ludoteca 

ofereix un espai on s’educa a 
través del joc i la joguina. Us 
conviden a visitar l’exposició 
instal·lada al vestíbul de l’Es-
pai Cívic Centre entre fins al 
17 de desembre.
Durant aquests 35 anys a la 
ludoteca han jugat més de 
4.000 infants, hi han realitzat 
gran quantitat de tallers, s’han 

emportat centenars de jocs en 
préstec, l’han visitat moltes es-
coles d’Igualada i comarca, un 
munt de famílies han pogut 
venir a jugar amb les filles i els 
fills els dissabtes a la tarda...
La ludoteca vol continuar sent 
un referent del joc per als in-
fants i famílies durant molts 
anys més. L’espai forma part 
de la xarxa de ludoteques de 
la Generalitat de Catalunya i 
està ubicada al carrer Trinitat, 
12, dins l’Espai Cívic Centre 
d’Igualada.  

Trenta-cinc anys de la 
Ludoteca Sant Miquel
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E ls alumnes i la direcció 
del Grau en Tècniques 
d’Interacció Digital 

i de Computació 2019-20  
Campus Universitari Iguala-
da-UdL estan organitzant la 
First Lego League 2020, que es 
realitzarà el 7 de Març al Cam-
pus, i necessiten voluntaris.
Les persones voluntàries són 
un element molt important 
en la realització de l’esdeveni-
ment. Sense elles, no es podria 
realitzar la First Lego League.  
Les responsabilitats del perso-
nal voluntari són assistir a una 
o dos reunions de formació 
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E n un procés productiu, 
tenir en compte les di-
ferents fases del procés 

i actuar directament en cada 
àrea, des de la compra de els 
matèries primers, al disseny o 
els residus de fabricació, per-
met reduir els costos de com-
pra de les matèries  i equipa-
ments però també de la gestió 
posterior del producte o ser-
vei produït.
En aquest sentit, l’ecodisseny 
o disseny circular, ja sigui de 
productes, processos o ser-
veis, consisteix en tenir en 
compte l’impacte global pel 
producte o servei al llarg de 
tot el seu cicle de vida, i esde-
vé una estratègia que permet, 
no només disminuir costos i 
residus de fabricació i el seu 
conseqüent estalvi sinó que fa, 
que el propi producte o servei 
incrementi el seu valor afegit 
respecte la competència. 
Poder posar a l’abast de les 
empreses les eines i el conei-
xement per tal que puguin 
aplicar aquests conceptes del 
disseny circular en el seu pro-
pi producte o procés és l’objec-
tiu del workshop “El disseny 
amb impacte social” per do-
nar solucions o alternatives a 
productes i processos que po-

/ preparació (dates per con-
firmar) abans del 7 de Març; 
ajudar a preparar el materi-
al la tarda del dia abans del 7 
de Març; i participar activa i 
pro-activament durant el dia 7 
de Març, de 7.30 a 14.00, apro-
ximadament, acompanyant 
als equips, ajudant en el regis-
tre, fent d’àrbitre i de jutge...hi 
ha feina per a tothom!

Experiència vital
Les persones voluntàries viu-
ran una experiència vital di-
fícil de comparar: gestió d’un 
esdeveniment molt dinàmic, 
amb participació de gent de 
diferents edats (per ex. famí-

lies senceres) i sectors de la 
comarca de l’Anoia, aprenen-
tatge, col·laboració...i compe-
tició sana!!
Per participar, cal que envi-
eu un e-mail al Responsable 
de Voluntaris de la First Lego 
League 2020 a Igualada (Ser-
gio Sayago, sergio.sayago@
diei.udl.cat) amb el vostre 
nom i dades de contacte (per 
ex. direcció de correu-e) abans 
del 5 de desembre.
Amb la vostra col·laboració, 
es començarà a organitzar 
tot plegat, i més endavant us 
contactaran per formalitzar 
la inscripció - mitjançant un 
Google Form o similar. 

estarà situada al vestíbul de 
l’Hospital d’Igualada, oberta 
fins al 12 de desembre.
Hi haurà un petit acte de pre-

sentació el dimecres 4 de de-
sembre a les 12.30 a càrrec de 
Lancy Dodem, portaveu de la 
Fundació Vicenç Ferrer.

drien ser encara millors. 

El disseny com a solució clau 
per les empreses 
Així doncs es fa una crida a 
totes aquelles empreses que 
vulguin millorar, modificar o 
transformar el seu producte o 
un procés per fer-lo més com-
petitiu i sostenible, a apun-
tar-se al workshop. Al taller 
s’hi poden presentar aquelles 
empreses que estiguin inte-
ressades en posar a debat una 
problemàtica concreta refe-
rent a la circularitat d’un pro-
ducte i/o procés propi, ja sigui 
de conceptualització, disseny 
o redisseny.
De totes les empreses es se-
leccionaran dos casos per fer 
una sessió oberta de treball 
dinamitzada pel dissenyador 
igualadí Jordi Enrich amb un 
equip de dissenyadors experts 
en aquestes àrees.
Aquesta iniciativa es realit-
za en motiu dels actes IDEA, 
a càrrec de l’associació de 
professionals del disseny dis-
seny=igualada amb la col·la-
boració de Disseny Marked, i 
la UEA que ja treballa el mo-
del de l’economia circular i 
l’ecoinnovació amb les empre-
ses. El workshop se celebrarà 
el dimecres 11 de desembre al 
matí a l’Adoberia Bella.

Sessió per oferir solucions 
a les empreses amb 
el disseny circular

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
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“La feina no és fàcil, 
doncs cal trobar l’en-
caix entre les sensibi-
litats i possibilitats de 
les polièdriques facetes 

que presenta la seva 
gent, respectant la seva 
qualitat de vida i el seu 
millorament, que és el 

objectiu prioritari”

L’Associació Pro Vegueria del Penedès acaba els debats

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte va tenir 
lloc al Vinseum de Vi-
lafranca el darrer debat 

que s’havia previst per prepa-
rar el Congrés de la Vegueria 
del Penedès, a celebrar el pro-
per febrer del 2020 al Castell de 
Castellet. En aquesta ocasió el 
tema a tractar va ser el Territo-
ri, les infraestructures i la Re-
gió Agroalimentària.
Va obrir la sessió Pere Regull, 
alcalde de Vilafranca i delegat 
de la Vegueria,  que va explicar 
la diferencia entre delegat i ve-
guer i la situació legal i admi-
nistrativa en la que es troba la 
d’aquest territori, que encara 
no disposa ni d’estructures, ni 
de pressupostos. S’està treba-
llant en aspectes com l’àmbit 
territorial, però caldrà apro-
fundir en altres àrees adminis-
tratives. 
Xavier Lluch, President del 
Consell Comarcal Penedès, va 
explicar que la Vegueria ha de 
ser una eina per a apropar els 
serveis als ciutadans i acon-
seguir tractar els problemes 
de manera conjunta entre les 
quatre comarques. No es trac-
ta d’una administració més pel 
mig, sinó un millor instrument 
al servei del territori. 
Felix Simon per la seva banda 
va recordar que la divisió  pro-
vincial condiciona. Va explicar 
les diferents opcions per avan-
çar entre les que s’hi podria 
trobar, si hi hagués voluntat 
política, la Mancomunitat Vi-
lanova Garraf que ja està cons-
tituïda i és operativa. També 
comenta que les tres sessions 
fetes fins ara “eren el contingut 
de la Vegueria i avui toca fer el 
continent,  que és el territori”. 
Jordi Cuyàs, va presentar 
les propostes de la comissió, 
acompanyat de Pep Solé Vila-
nova i Pau Batlle. Les quatre 
comarques del Penedès tenen 
una personalitat pròpia, mar-
cada per la relació amb les àrees 
metropolitanes properes, però 
en cap cas no s’hi vol supedi-
tar sinó col·laborar. No vol for-
mar part de la bogeria logística 
en que les grans corporacions 
econòmiques volen convertir 
el nostre món. Certament el 
Penedès és Territori de Marca 
i per tant de pas, però no es 
vol que Àsia el condicioni per 
fer-hi transitar el que produeix 
i que això signifiqui el desman-
tellament de les industries i 
activitats de les nostres comar-
ques. No cal construir noves 
infraestructures de gran capa-

citat, sinó millorar les existents, 
tant carreteres com trens. Això 
ha de permetre ser un territori 
industrial i turístic i amb una 
identitat agroalimentària, tant 
agrícola, com ramadera i piscí-
cola, capaç de proveir produc-
tes de proximitat i exportar-ne 
d’altres de qualitat i prestigi.

Pla Territorial
Es va fer molt èmfasi en que el 
pla territorial ja porta 12 anys 
elaborant-se i en fa cinc que es 
va constituir el grup de treball. 
I quan presentin els seus docu-
ments no és just que el ciutadà 
només disposi de trenta dies 
per fer les seves al·legacions, ja 
que s’ha d’estudiar tot el projec-
te i saber el que comporta i en 
què el pot perjudicar. S’hauria 
de potenciar la participació 
ciutadana. Si no s’ha avançat 
és potser per la manca de les 
idees força. S’estan discutint 
temes parcials sense abordar 
la visió global. Així hi ha mol-
ta polèmica en temes com el 
Logis Penedès (CIMALSA), el 
PDU de l’activitat econòmica 
Sant Marçal-Cal Vies, la plan-
ta d’asfalt de Pacs, carreteres, 
paisatge i polígons, perquè no 
està definit ni el pla, ni el que es 
vol que sigui el territori. Hi ha 
moltes plataformes per defen-
sar els diferents punts de vista, 
però seran les administracions 
qui prendrà les decisions i qui 

acabarà configurant el territori 

Els problemes de les 
carreteres C-15 i B224
Durant el debat es tractaren les 
diferents possibles actuacions 
per resoldre els problemes com 
el de  Masquefa amb la conne-
xió de la B224 i la seva conne-
xió amb l’A2 i l’A-7, el desdobla-
ment de la C-15 de Vilafranca 
a Igualada i els problemes de 
mobilitat interurbana, no so-
lament per donar servei a les 
poblacions de la Vegueria, sinó 
amb la seva interrelació amb 
les veïnes. 
Especial atenció va merèixer 
el trànsit ferroviari. Rodalies, 
connexió amb l’AVE i el trans-
port de mercaderies del Corre-
dor Mediterrani. També es va 
valorar l’adequació del port de 
Vilanova i el seu potencial per 
potenciar l’activitat turística.  
Es parla de la conveniència de 
crear una Autoritat del trans-
port que vetlli per que funcio-
ni. De la vinyeta i de la gestió 
de la mobilitat. Ser territori de 
pas no ha de ser un  problema 
sinó una oportunitat. 
L’Àrea Metropolitana de Barce-
lona disposa d’una estructura 
jurídica des del 2010, té mitjans 
financers poderosos i és ja ple-
nament operativa. El Penedès 
encara no té mecanismes per 
tractar-hi i així poder discutir 
en igualtat de condicions per 
les ubicacions d’aquells serveis 
que ningú li agrada tenir en 
el seu territori i parlar de les 
compensacions que suposaria 
la seva implantació.  
També es va parlar molt de la 
marca com a defensa del pagès 
davant de les grans estructures 
de distribució i empreses que 
s’aprofiten de la seva posició 
dominant. El pagès sense mar-

ca del territori té molts proble-
mes per viure del seu treball. 
La  Regió agroalimentària té 
ja forces infraestructures però 
s’hauria de definir millor el 
que es vol fer i quines seran 
les activitats complementaries. 
Es parla de l’oportunitat de fer 
una Llotja de contractació de 
raïm, encara que sembla que el 
sector no li ha interessat que hi 
sigui. També hi ha queixes pels 
que compren terrenys sabent 
què s’hi farà i s’enriqueixen 
amb l’especulació. Cal reforçar 
la transparència i la participa-
ció ciutadana. 
Com en les anteriors sessions 
es va fer una presentació de 
com han anat avançant les al-
tres ponències d’Empresa i Co-
municació, de Cultura i de Tu-
risme, molt en línia en el que 
havien treballat. Es parla de 
com es fan les coses i de que cal 
trobar una manera millor de 
fer-les. Es parla de que tenim 
futur perquè tenim els ingredi-
ents i el mètode. Ara cal saber 
explicar-ho bé per tenir credi-
bilitat. Es posà com exemple 
que el Pla Cerdà va poder tirar 
endavant perquè el seu impul-
sor havia escrit la Teoria de la 
Planificació.

Felix Simon tanca l’acte tot di-
ent que amb els treballs fets per 
les ponències i els debats per-
metran ara elaborar la proposta 
a fer al Congrés. Queda temps, 
però cal seguir treballant per 
fer la millor proposta possi-
ble. Va dir que estem en el bon 
camí. Flora Sanabra s’adreça als 
membres del secretariat i co-
missions dient que una vegada 
desenvolupades  les quatre jor-
nades preparatòries, és el mo-
ment de fer una bona proposta, 
de cara a una gestió del territo-
ri, i del seu hàbitat al servei del 
Penedès i els seus habitants. Ha 
de ser imaginativa, trencadora, 
il·lusionada, il·lusionant, i amb 
solidesa per al futur de noves 
generacions.
Ara cal treballar-hi, i la feina 
no és fàcil, atenent les diverses 
realitats i necessitats, doncs cal 
trobar l’encaix entre les sensibi-
litats i possibilitats de les poli-
èdriques facetes que presenta 
la seva gent, respectant la seva 
qualitat de vida i el seu millo-
rament, que és el objectiu pri-
oritari.
Seguint l’exemple i la laboriosi-
tat d’una artesania ben nostra-
da, les puntes, tenim el coixí, 
els patrons, els fils i els boixets, 
però cal saber anar trenant, de 
forma endreçada i harmònica, 
per aconseguir una peça cor-
recta, sense oblidar cap fil, ni 
deixar-ne de deslligats. Sem-
blantment al proper Congrés 
de febrer ens cal presentar una 
proposta alhora ètica i estètica 
pel Penedès, on tothom cada 
vegada més hi trobi el seu lloc, 
hi pugui treballar i gaudir, se’l 
senti seu, hi creixin els seus 
fills, i, conjuntament, s’elabori 
la identitat penedesenca.
Ens és, doncs, imprescin-
dible buscar les propostes 
i oportunitats culturals; 
turístiques; variades in-
dústries que donin treball 
i esperança a les persones; 
comptant amb els projectes 
d’infraestructures i mobi-
litat que ens permeti acos-
tar-nos arreu.

Vilafranca del Penedès 
va acollir la darrera 
de les sessions prepa-

ratòries pel Congrés de 
la Vegueria, que tindrà 
lloc el febrer al Castell 

de Castellet

Durant el debat es 
tractaren les diferents 

possibles actuacions per 
resoldre els problemes 
com el de  Masquefa 

amb la connexió de la 
B224 i la seva connexió 
amb l’A2 i l’A-7, el des-
doblament de la C-15 

de Vilafranca 
a Igualada
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comarca

ANOIA SUD / LA VEU 

El Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat 
ha adjudicat la redac-

ció de dos projectes per a la 
millora de la funcionalitat de 
la B-224, en el marc de les 
actuacions que està desen-
volupant en aquesta carre-
tera entre Vallbona d’Anoia 
i Martorell. En concret, ha 
impulsat els projectes per a la 
construcció de la variant de 
la B-224 al seu pas per Piera i 
per al desdoblament del tram 
des de Sant Esteve Sesrovires 
a Martorell.
Els treballs de redacció del 
projecte s’han adjudicat per 
un valor de 330.000 euros i 
un termini de 10 mesos. Es 
preveu que les obres de la va-
riant, un cop redactat i apro-
vat aquest projecte, es podran 
licitar durant l’any que ve, 
amb una inversió estimada en 
15 milions d’euros.
Aquesta actuació representa 
una primera fase de la vari-
ant de Vallbona – Piera, de la 
qual el Departament té apro-
vat l’estudi informatiu.
La B-224, que pertany a la 
xarxa bàsica de carreteres de 
la Generalitat, és un dels prin-
cipals eixos de comunicació 
entre l’Anoia i el Baix Llobre-
gat. Discorre entre Vallbona 
d’Anoia –on connecta amb 

l’Eix Diagonal (C-15)– i Mar-
torell –on enllaça amb l’A-2 
i l’AP-7, tot unint altres mu-
nicipis com Piera, Masque-
fa, Sant Llorenç d’Hortons i 
Sant Esteve Sesrovires. Entre 
Vallbona i Piera té un tràn-
sit de 5.500 vehicles diaris i 
a Sant Esteve Sesrovires, de 
18.200 vehicles, i arriba fins 
als 25.000 vehicles a l’entorn 
de Martorell.
Territori i Sostenibilitat està 

treballant en els projectes de 
millora integral d’aquesta car-
retera, dividits en tres trams, 
en funció de seves caracterís-
tiques de traçat, funcionalitat 
i trànsit: Vallbona d’Anoia 
-  Masquefa; Masquefa – Sant 
Esteve Sesrovires i Sant Este-
ve Sesrovires - Martorell.

Els projectes que ara s’impul-
sen són:
- Variant de Piera: El projec-
te que ara s’adjudica definirà 
les característiques tècniques 

i constructives d’una nova 
carretera de cinc quilòmetres 
de longitud per a configurar 
la variant de Piera que eviti el 
pas de vehicles per l’interior 
del nucli urbà.
El traçat previst s’inicia a l’ac-
tual carretera B-224, a l’entra-
da pel costat oest del nucli de 
Piera, i vorejant pel nord la 
població, anirà a buscar l’ac-
tual rotonda de la carretera 
B-231, tot aprofitant-la fins a 
tornar a connectar amb l’ac-
tual B-224 pel costat est de 
Piera.
Amb la construcció de la 

Territori i Sostenibilitat adjudica la redacció de dos 
projectes de millora de la funcionalitat de la B-224 
entre Vallbona d’Anoia i Martorell
Les actuacions corresponen a la variant de Piera i al desdoblament del tram entre Sant Esteve Sesrovires i Martorell

variant de Piera, s’alliberarà 
del trànsit de pas pel interior 
del nucli urbà de Piera dels 
vehicles que des del costat 
Igualada, Vilafranca del Pe-
nedès i Vallbona d’Anoia es 
dirigeixen al costat Masque-
fa, Esparreguera i Martorell i 
als polígons industrials que hi 
ha Es preveuen tres connexi-
ons amb Piera, al costat nord, 
al costat est que connectarà 
també amb la carretera B-231 
cap a Esparraguera i al costat 
sud.

- Desdoblament entre Sant 

Esteve Sesrovires i Marto-
rell: El projecte correspon al 
desdoblament de la B-224 en 
un tram de dos quilòmetres 
de longitud, entre la rotonda 
del polígon Anoia, a Sant Es-
teve Sesrovires, i el carrer del 
Puig del Ravell, a Martorell.
En un primer tram de 500 
metres, el desdoblament pre-
vist es recolza en la calçada 
actual de la B-224 i, a conti-
nuació, el traçat se’n separa 
en sentit nord. D’aquesta ma-
nera, es crea una nova con-
nexió a Martorell, alhora que 
la B-224 actual passa a tenir 
una funcionalitat més local. 
Així, aquesta actuació evitarà 
el trànsit de pas que actual-
ment travessa la urbanització 
del Pou del Merli i facilitarà la 
relació d’aquest sector amb el 
nucli urbà.
La redacció d’aquest projecte 
s’ha adjudicat per un import 
de 420.000 euros i un termini 
de nou mesos. Es preveu li-
citar les obres corresponents 
durant l’any que ve, amb una 
inversió estimada en 20 mili-
ons d’euros.

Mapa de la variant de Piera / TERRITORI

La B-224, que pertany 
a la xarxa bàsica de 

carreteres de la Gene-
ralitat, és un dels prin-
cipals eixos de comuni-
cació entre l’Anoia i el 

Baix Llobregat. 

La redacció d’aquest 
projecte s’ha adjudi-
cat per un import de 

420.000 euros i un ter-
mini de nou mesos
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’escola Maria Borés de 
la Pobla de Claramunt 
ha tancat a final de no-

vembre els actes de celebració 
del 50è aniversari del col·le-
gi, que s’han portat a terme 
durant tot el mes. Els nens i 
nenes han participat en dife-
rents propostes i també s’han 
organitzat activitats obertes a 
tota la població, com una ex-
posició o un sopar.
La mostra es va poder veure 
del 17 al 30 de novembre a la 
Sala Municipal d’Exposici-
ons. Més de 270 poblatans i 
poblatanes van visitar aques-
ta col·lecció que recollia més 
de 300 fotografies dels 50 
anys d’història del col·legi, 
inaugurat el 14 de setembre 
de 1969 com a Escoles Gra-
duades Mixtes Maria Borés. 
L’exposició la van inaugurar 
l’alcalde, Antoni Mabras; la 
regidora d’Ensenyament, M. 
Pau Castaño; i la directora del 

centre educatiu, Marta Royo.
El divendres 22 de novembre, 
més d’una norantena de per-
sones van compartir un sopar 
a l’Ateneu Gumersind Bisbal i 
Gutsems. A més de degustar 
el menjar, ofert pel restau-
rant Singular d’Igualada del 
poblatà Roger Valls, els i les 
assistents van poder recor-
dar moments viscuts durant 
aquestes cinc dècades. L’acte 
va comptar amb la presència 
de l’alcalde, Antoni Mabras; 
la regidora d’Ensenyament, 
M. Pau Castaño; directors i 
directores, professors i pro-
fessores i alumnat.
Dins dels actes de celebració, 
el dimarts 26 de novembre a 
la tarda, va visitar l’escola la 
directora dels Serveis Terri-
torials d’Educació a la Cata-
lunya Central, Dolors Collell, 
i la cap d’Àrea de Coordinació 
i Planificació Escolar, Júlia 
Estaran. Durant la visita, els 
nens i nenes els van presentar 
l’auca que havien dissenyat 

L’escola Maria Borés tanca els actes de 
celebració del 50è aniversari

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ateneu Gumersind 
Bisbal i Gutsems de 
la Pobla de Claramunt 

va acollir, el dissabte 30 de 
novembre a la tarda, una tro-
bada de corals amb les forma-
cions La Lira i d’Aulí, de Cas-
tellolí. Amb aquest concert es 
va tancar la programació de 
l’Agenda Cultural, que es va 
iniciar el setembre.
Sota la direcció de Míriam 
Soler, els i les cantaires de 
Castellolí van oferir cinc 
cançons, com l’espiritual 
negra Swing low, la nadala 

Non-non de Nadal o la tradi-
cional de caramelles Festival 
d’amor. La coral poblatana 
també va cantar cinc peces, 
com Vora el riu, amb música 
de Frederic Marí Caus i lletra 
de Frederic Marí Casanovas, 
Blue moon o Vaig aprendre 
del musical d’El Petit Prín-
cep. La coral La Lira va estar 
dirigida per Marta Carceller 
i va comptar amb l’acompa-
nyament al piano de Natasha 
Korostik.
La trobada va finalitzar amb 
la interpretació de dues peces 
conjuntes: Cànon de la Pau i 
Heaven is a wonderful place. 

Les corals La Lira i d’Aulí 
omplen l’Ateneu poblatà

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Saber llegir els diferents con-
ceptes que es cobren en factu-
ra de la llum, de l’aigua o del 
telèfon és un dels temes que 
es va tractar en la xerrada que 
va tenir lloc el dijous 28 de 
novembre a la tarda al Teatre 
Jardí de la Pobla de Claramunt. 
La conferència la va organitzar 
l’Ajuntament i va comptar amb 
la col·laboració de la Diputació 

de Barcelona.
L’explicació va anar a càrrec de 
Laia Visa, de l’empresa MAP 
Assessorament i Serveis, SL i 
portava per títol Subministra-
ments bàsics a la llar. A més de 
les factures, la conferenciant 
també va parlar sobre les estra-
tègies comercials, els diferents 
tipus de contracte i va oferir 
consells per estalviar, entre al-
tres temes relacionats amb el 
consum domèstic.  

Interessant xerrada sobre els 
subministraments bàsics a la llar

amb motiu del 50è aniversari. 
Abans d’anar al col·legi, es va 
fer una reunió de treball amb 
l’equip de govern, a l’Ajunta-
ment.
A més de totes aquestes pro-
postes i en el marc de l’escola, 
el diumenge 10 de novembre 
es va fer la pintada d’un mu-
ral, una activitat impulsada 
des de l’AMPA. I del 18 al 22 
de novembre es va dedicar la 
Setmana de l’Eix a la comme-
moració d’aquests cinquanta 
anys. Durant aquestes jor-
nades, els i les alumnes van 
fer diverses activitats, com 
la confecció d’una auca, jocs, 
visitar la mostra de la Sala 
Municipal d’Exposicions, de-
corar un pastís d’aniversari o 
passar una bona estona ba-
llant amb una disco pinky. 
La programació d’actes 
d’aquesta celebració la van 
organitzar l’escola i l’Associa-
ció de Mares i Pares d’Alum-
nes (AMPA), juntament amb 
l’Ajuntament. 
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HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

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



28  |  COMARCA Dijous, 5 de desembre de 2019

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

ERC Vilanova del Camí 
ha organitzat el proper 
dissabte 7 de desem-

bre de 11 h a 13 h a la plaça 
del Mercat una matinal en la 
que els més petits podran fer-
se una xapa, mentre els més 
grans conversen amb els nos-
tres regidors, els companys i 
companyes del grup de Es-
querra Republicana i brin-
dem per les festes de Nadal. 
A les 12h del migdia farem el 
sorteig d’una magnífica ciste-
lla de productes Km. 0 en la 

que els beneficis es destina-
ran a les malalties minorità-
ries, eix central de la Marató 
de TV3 d’enguany, que es farà 
el proper 15 de desembre. A 
banda també hi haurà unes 
butlletes perquè ens feu ar-
ribar les vostres inquietuds i 
millores pel poble per tal de 
treballar-les i fer-les arribar 
al consistori municipal. Us 
animem a venir i col·laborar 
amb aquesta causa solidària, 
comprant una butlleta per 
0,75€ enviant un WhatsApp 
a 620 90 50 73 o bé el mateix 
dia 7 a partir de les 11h.

ERC Vilanova organitza 
actes per a la Marató de TV3

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La plaça del Mercat va 
acollir diumenge la tra-
dicional Fira de Nadal 

que organitza Vilanova Co-
merç. La primera de les pro-
postes de l’agenda nadalenca 
ha funcionat amb molt d’èxit, 
sobretot al matí, gràcies tam-
bé a la bonança del temps.
Una quinzena llarga d’esta-
bliments locals van muntar 
parada a la plaça del Mercat 
per oferir els seus productes. 
Les tradicionals ponsèties; 
figures per al pessebre, deco-
racions per l’arbre i les llars... 
es van donar la mà amb altres 
també molts tradicionals com 
els pijames, gorres, les bufan-
des i els guants. Productes 
informàtics i regals persona-
litzats, perfums i essències, 
llibres i contes, minerals i en-
cens, i fins i tot un photocall 
nadalenc, van sumar-se a les 
propostes del comerç de pro-
ximitat.
La bonança climàtica va do-
nar una treva a la Fira i el sol 
va acompanyar des de prime-
ra hora del matí, convidant el 

públic familiar a participar 
de les activitats que hi havia 
preparades. Les manualitats 
i els pintacares per a la quit-
xalla van deixar estampes ben 
divertides; l’actuació de Sweet 
India tampoc va decebre i el 
concert de “The Curlies” va 
sorprendre molt gratament el 
púbic assistent.
Les activitats van continuar a 
la tarda amb un taller de pin-
tura amb els més petits i una 
xocolatada calenta amb me-
lindros que va fer una llarga 
cua de petits i grans que es-
peraven per prendre aquest 
berenar tant reparador.
Però si hem de parlar del ve-
ritable protagonista de les ac-
tivitats nadalenques de la Fira 
de Nadal, aquest és el Tió. 
Molts nenes i nenes, acom-
panyats de les seves famílies, 
van fer cua pacientment per 
fer-lo cagar. En conjunt, i 
després de parlar amb força 
dels comerciants de la Fira, 
van coincidir en valorar la 
jornada de molt positiva, no 
només per les vendes sinó per 
l’ambient que es va crear.

La Fira de Nadal omple 
la plaça del Mercat 

MONTBUI / LA VEU 

Coincidint amb l’inici 
d’un curs de formació 
ocupacional sobre en-

registrament i tractament de 
dades i documents, s’ha pogut 
estrenat la nova aula homolo-
gada per dur a terme formació 
ocupacional al Centre Cívic i 
Cultural La Vinícola. Durant 
les darreres setmanes s’han fet 
les tasques de condicionament 
i millora dels espais formatius 
montbuiencs, amb l’objectiu 
de complir amb els requi-
sits d’homologació del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya. 
L’aula formativa disposa ara de 
les dimensions necessàries i 
està adaptada perquè l’Ajunta-
ment de Montbui pugui conti-
nuar essent centre col·labora-
dor del Servei d’Ocupació de 
Catalunya en l’àmbit formatiu. 
15 alumnes han estrenat la 
nova aula formativa en un 

Millores en els espais formatius del 
CCC la Vinícola

curs sobre enregistrament i 
tractament de dades i docu-
ments de 480 hores, que in-
clou també pràctiques en em-
preses. La part teòrica del curs 
es durà a terme fins el proper 
mes de maig, mentre que les 
practiques es faran durant la 
primavera i l’estiu del 2020.

Cal recordar que el Centre 
Cívic La Vinícola, al seu espai 
Mont-Activa, disposa d’una 
mediateca, espais polivalents, 
el servei de Club de la Feina 
i també l’aula amb diferents 
equips informàtics per donar 
servei a les necessitats i espe-
cificitats formatives.

MONTBUI / LA VEU 

La biblioteca Mont-Àgo-
ra ha organitzat, en el 
seu espai #sectorlector 

dedicat a la creativitat dels lec-
tors, l’exposició “Art i cinema: 
quan la passió pel cinema i 
l’art es fonen”, una combinació 
d’escultures, dibuixos i il·lus-
tracions relacionats amb la 
màgia del cinema, de l’artista 
Juanjo Macías
Juanjo Macías, veí de Vilanova 
del Camí, és autodidacte per 
naturalesa i el dibuix ha estat 
sempre la seva passió. Des de 
nen va aprendre dels grans di-
buixants de còmic com John 
Buscema o John Romita Jr., i 
Angus McBride, amb les seves 
portades per a jocs de rol.
Però el punt d’inflexió en el 
seu estil de dibuix va ser quan 
va descobrir els il·lustradors 
Richard Amsel i sobretot, 
Drew Struzan. “La manera 
de dibuixar d’aquest últim, 
amb aerògraf i l’ús enèrgic 
dels llapis de colors, em van 
deixar amb ganes d’aprendre 
aquesta tècnica i arribar a un 
nivell de qualitat semblant”, 
afirma Macías.
 Molt més tard va descobrir 
el món del modelatge amb 
argila polimèrica i, alhora, es 
va  interessar per les figures 
d’acció. La majoria d’aquests 

models estan basats en còmics 
i pel·lícules. “Veient el seu rea-
lisme, també vaig voler arribar 
a aquest nivell de qualitat i de-
tall”, explica Macías.
L’obra de Juanjo Macís és la 
primera vegada que s’exposa 
i es pot visitar en horari de 
biblioteca fins el dia 14 de de-
sembre

Inscripcions per a nous ta-
llers BiblioLabs tecnològics
La Biblioteca Mont-Àgora té 
oberta la inscripció per a no-
ves propostes de tallers Biblio-
Labs tecnològics. 
El dissabte 14 de desembre, a 
les 11, tots els nens d’entre 6 i 
10 anys i que tinguin curiosi-
tat per saber com un bolígraf 
imprimeix en 3D es poden 
inscriure al taller “Pintar amb 
plàstic?”, conduït per Tangen-
cial
I l’últim taller BiblioLab està 
orientat a la impressió 3D on, 
a través de diferents mètodes i 
propostes, els assistents apren-
dran maneres de dissenyar 
i prototipar els seus propis 
models i a aprendre a utilitzar 
una impressora 3D. Aquest 
està adreçat a adults i joves a 
partir de 10 anys i es durà a 
terme el divendres 24 de gener 
a les 17,30 h.
Les places per aquests tallers 
són limitades i per això cal 

inscriure’s a la biblioteca. Per a 
més informació podeu trucar 
a la Biblioteca Mont-Àgora 
938052666
Cal recordar que els tallers 
BiblioLabs són anuals i estan 
promoguts per la Diputació 
de Barcelona amb la intenció 
de continuar creant espais per 
compartir amb els usuaris les 
ganes de crear, explotar, des-
cobrir i innovar en els àmbits 
científic, artístic, tecnològic... 

Venda de llibres solidaris 
amb “La Marató” de TV3
Fins el 14 de desembre tindrà 
lloc a la Biblioteca Mont-Àgo-
ra una venda de llibres solida-
ris amb “La Marató” de TV3. 
Els diners recaptats es des-
tinaran íntegrament a la 28ª 
edició de “La Marató” de TV3, 
la qual es farà el dia 15 de de-
sembre, i anirà dedicada a les 
malalties minoritàries.

Celebrada una trobada de 
fans del manga, al Club Man-
ga Jove
Dilluns passat va tenir lloc una 
sessió del “Club Manga Jove” 
de la Biblioteca Mont-Àgo-
ra. Es va comentar “Atelier of 
Witch Hat: l’atelier de barrets 
de mag”, de Kamome Shiraha-
ma. L’activitat va estar condu-
ïda per Dani Rio, especialista 
en còmics.

Activitats i exposicions a Mont-Àgora
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ANOIA / LA VEU 

El passat 27 de novem-
bre, el Consell Comar-
cal de l’Anoia va presen-

tar el Pla Estratègic Turístic de 
les Valls de l’Anoia, un projec-
te que té per objectiu poten-
ciar els atractius turístics dels 
municipis de Cabrera d’Anoia, 
La Torre de Claramunt, La Po-
bla de Claramunt, Capellades, 
Vallbona d’Anoia, Piera, Els 
Hostalets de Pierola i Mas-
quefa. La van protagonitzar el 
conseller de Turisme del Con-
sell Comarcal, Dani Gutiérrez, 
el diputat delegat de Turisme 
de la Diputació de Barcelona, 
Juan Luis Ruiz López, i l’alcal-
de de Cabrera d’Anoia, Jaume 
Gorrea.
La iniciativa sorgeix de la vo-
luntat conjunta de tots aquests 
municipis i del propi Consell 
Comarcal de potenciar una 
àrea on el paisatge, la natura, 
el patrimoni i la gastronomia 
poden contribuir a construir 
una oferta turística de gran 
atractiu, precisament en un 
territori on el turisme no ha 
estat encara desenvolupat 
com a motor de creixement 
econòmic. Aquest pla esdevé, 
segons afirma el conseller de 
Turisme, Dani Gutiérrez, “una 

excel·lent oportunitat per al 
desenvolupament del sector 
turístic i ens ha de permetre 
reflexionar, a més, al voltant 
del model de turisme i l’en-
caix dels recursos, empreses i 
activitats turístiques que s’hi 
desenvolupen”.

Elaboració del pla
Amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, s’ha dut a ter-
me una diagnosi per avaluar 
l’oferta i els recursos dispo-
nibles i les seves potenciali-
tats i, a més, per identificar la 
posició actual i els principals 

atractius i debilitats del ter-
ritori. Els aspectes avaluats 
han estat elements com clima, 
paisatge i entorn; neteja, segu-
retat i tranquil·litat; accessi-
bilitat, comerç, gastronomia i 
allotjaments; varietat d’activi-
tats proposades; patrimoni ar-
queològic, històric i industri-
al; o cultura de la col·laboració 
entre agents privats o entre 
públics i privats, entre d’altres.
Posteriorment, s’han establert 
les línies i accions de treball 
a impulsar, per tal de fer del 
turisme un element de desen-
volupament econòmic de tot 

El Consell Comarcal de l’Anoia presenta el Pla 
Estratègic Turístic de Les Valls de l’Anoia
El Consell i vuit municipis de l’Anoia comparteixen la voluntat de desenvolupar el potencial turístic del sud de la comarca

aquest territori sud de l’Anoia.

Conclusions de l’estudi
Avui, aquesta zona de l’Anoia 
està molt poc orientada cap al 
sector turístic, es tracta d’un 
sector en fase molt incipient 
i això es tradueix en mancan-
ces com la poca oferta en àm-
bits majors com l’allotjament, 
la restauració o l’oferta d’oci i 
d’activitats. A nivell territori-
al i de marca, també es cons-
tata una manca de sentiment 
de pertinença al concepte de 
“Valls de l’Anoia” i una falta 
d’iniciatives i sinèrgies entre 

els vuit municipis, malgrat 
el lligam natural entre tots 
ells que suposa el curs del riu 
Anoia.
Tot i això, la destinació pre-
senta elements que, treballats 
de forma conjunta i estratè-
gica, han de suposar una pa-
lanca de canvi al seu desen-
volupament turístic. Entre 
aquests, destaca la qualitat 
d’alguns elements patrimoni-
als, l’entorn i les vistes a Mont-
serrat, el món de les vinyes i 
el vi, l’entramat de camins i 
pistes on portar a terme acti-
vitats de lleure, el propi riu i 
els Salts de Cabrera, així com 
algunes veritables joies que 
aporten un aspecte diferen-
cial i qualitatiu al territori. 
El conjunt d’aquests elements 
permet visualitzar les Valls 
de l’Anoia com una destina-
ció turística d’interior, a prop 
de Barcelona, capaç d’atraure 
una demanda turística que 
valori i cerqui allò que aquest 
territori pot oferir.
A partir d’aquest pla, la vo-
luntat del Consell Comarcal 
de l’Anoia és impulsar inicia-
tives, de la mà d’aquests mu-
nicipis, que contribueixin al 
desenvolupament d’aquesta 
marca i al creixement del sec-
tor del turisme al territori.

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

Temporada 
2019 - 2020Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

WEST SIDE STORY  Teatre TIVOLI

Dissabte,  dia 18 Gener 2020         Hora Sortida:   15.15 h.
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli. Entrades garantides a la platea

West Side Story és un dels musicals més importants i representatius del teatre universal. La partitura a càrrec de Leonard Bernstein i Stephen Sondheim és 
unànimement reconeguda com una de les millors en la història dels musicals, el text d'Arthur Laurens continua sent tan commovedor i actual com el primer 
dia i les coreogra�es originals de Jerome Robbins ocupen un lloc d'honor en la llegenda del ball contemporani. De la seva mà, la més gran història d'amor pren 
els carrers de Nova York per a convertir-se en un de les �tes del teatre musical de tots els temps.
En West Side Story, Arthur Laurens transporta el Romeo i Julieta de Shakespeare a la ciutat de Nova York, on dos joves enamorats es veuen atrapats per 
l'enfrontament entre dues bandes de carrer, els “Americans” Jet i els Porto-riquenys Shark. La seva lluita per sobreviure en un ambient d'odi, violència i prejudi-
cis dóna forma a una de les històries més emocionants, esquinçadores, boniques i rellevants del teatre musical. Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

Diumenge,  dia 12 de gener de 2020         Hora Sortida:  14.45h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Palau de la Música. Entrades garanti-
des a la platea
La gira més famosa d'Europa
La Strauss Festival Orchestra porta la producció més famosa d'Europa a Barcelona avalada per 24 anys d'èxits i més de 5 milions d'espectadors en tot el món.  
Aquesta producció ha rebut grans ovacions en les més importants sales de tota Europa: en el Musikverein de Viena, Concertgebouw d’Amsterdam, la 
Philarmonie de Berlín, el Musikhalle d’Hamburgo, l’Auditorium Parco della Musica de Roma, el Gran Teatre del Liceu o el Palau de la Música de Barcelona, el 
Teatro Real y el Auditorio Nacional de Música de Madrid, etc.
El programa, inspirat en la tradicional cita musical que cada any es celebra a Viena, inclou els títols més coneguts del rei del vals, Napoleón, Fiesta de las �ores, 
El vals del emperador o Champagne. No faltarà el vals més cèlebre de tots, El Bello Danubio azul, ni la Marcha Radetzky, que compassada amb el picar de 
mans del públic, acostuma a tancar la vetllada.
El concert és un dels esdeveniments més esperats de la temporada musical, pel seu extraordinari clima festiu que l'envolta i per l'enorme participació d’un 
públic, que any rere any, omples les sales. Per això, cal afanyar-se a comprar les entrades, que cada any acostumen esgotar-se pels  que busquen el regal 
perfecte per Nadal.

GRAN CONCERT D’ANY NOU  Palau de la Música
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ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena, 
juntament amb el cos 
de Mossos d’Esquadra i 

la Guàrdia Municipal, oferirà 
el proper dimarts 10 de de-
sembre una xerrada oberta a 
tots els veïns i veïnes del mu-
nicipi sobre seguretat ciuta-
dana.
En el marc de les darreres po-
lítiques d’atenció al ciutadà i 

prevenció de delictes al muni-
cipi, l’oficina de relacions a la 
comunitat del cos de Mossos 
d’Esquadra donarà als ode-
nencs i odenenques recoma-
nacions i consells per a millo-
rar la seguretat a les llars. 
La xerrada, oberta a tots els 
veïns i veïnes del municipi, es 
farà el proper dimarts 10 de 
desembre a les 19:30h al Cen-
tre Unió Agrícola (Av. Man-
resa, 102) d’Òdena. 

Òdena organitza una 
xerrada oberta als veïns 
sobre seguretat ciutadana

ANOIA / LA VEU 

En el marc de la Caixa 
de Crèdit que impulsa 
la Diputació de Barce-

lona, la corporació ha conce-
dit un crèdit de 68.197,01 € 
a l’Ajuntament de Carme per 
a finançar la segona fase de 
la reforma del vas gran de la 
piscina municipal; i, un altre 
de 24.084,39 € a l’Ajuntament 
de Cabrera d’Anoia, per a les 

La Diputació concedeix crèdits per valor 
total de 92.281,40 € euros als ajuntaments 
de Cabrera d’Anoia i Carme

obres de reforma de la planta 
baixa de l’ajuntament.
La Caixa de Crèdit és un ins-
trument de cooperació local 
que té l’objectiu d’atorgar 
crèdits als ajuntaments, en-
titats municipals descentra-
litzades i mancomunitats de 
municipis de la demarcació 
per al finançament de no-
ves inversions, el dèficit de 
finançament en inversions 
executades i les operacions 

incloses en un Pla de Saneja-
ment o Econòmic i Financer.
Cada govern local pot de-
manar fins a 175.000 € cada 
any, amb l’excepció dels mu-
nicipis inferiors a 1.000 ha-
bitants, que podran superar 
aquest límit i sol·licitar l’im-
port necessari per cobrir les 
seves necessitats de finança-
ment. El tipus d’interès és al 
0% i amb una amortització 
màxima de 10 anys.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Des de dilluns 2 de 
desembre Vallbona 
d’Anoia comença a 

celebrar les festes nadalen-
ques amb tot d’activitats per 
a totes les edats i amb una 
campanya comercial amb 
més de 350 regals a vuit esta-
bliments del municipi.
D’una banda, l’Ajuntament 
de Vallbona d’Anoia, Vall-
bona Comerç i la Diputació 
de Barcelona han organitzat 
la campanya ‘Compra, rasca 
i Bon Nadal’. Fins el dia 20 
de desembre, tots aquells qui 
comprin als comerços del 
municipi adherits a la cam-
panya, rebran una butlleta 
per rascar. Si tenen sort, els 
apareixerà un premi, que pot 
ser un descompte que po-
dran utilitzar al mateix es-
tabliment o regals sorpresa 
per recollir a l’establiment 
que s’hi indiqui. També hi 
pot aparèixer el missatge 
‘Bon Nadal’, que voldrà dir 
que no tenen premi, però 
amb aquesta mateixa butlle-
ta podran participar en un 
sorteig. El guanyador, que 
s’endurà una capsa regal va-
lorada en 100 euros, se sabrà 
el dia 21 a les 12 h a la pla-

ça de l’Església, després del 
Gran Caga Tió.
Participen a la campanya 
‘Compra, rasca i Bon Nadal’ 
els comerços Can Tiquet, Bar 
la Brasa, Cal Saumell, Ferre-
teria Jumilla Solà, Farmàcia 
Concepció Font, Forn de 
Pa Degustació, Carnisseria 
Corral i Supermercats Neus.
Ajuntament, Diputació i 
Vallbona Comerç també 
organitzen activitats na-
dalenques durant totes les 
festes. La primera activitat 
del ‘Nadal a la plaça’ serà 
l’encesa de llums de Nadal la 
tarda del dia 13, en què els 
carrers s’ompliran de colors 
nadalencs i de la música de 
Stromboli Jazz Band. L’ende-

Vallbona comença les festes amb el 
‘Nadal a la plaça’ i una campanya de 
rasques nadalencs

mà a mig matí arribarà el Tió 
a la plaça, amb l’espectacle 
itinerant i de teatre ‘Els mú-
sics i el llenyataire’ i amb els 
tallers i la xocolatada que or-
ganitzarà l’AMPA. Diumenge 
dia 15, Vallbona s’unirà a tot 
el país organitzant una acti-
vitat per recollir fons per a la 
Marató de TV3 i Catalunya 
Ràdio. Serà una caminada 
solidària des de la Plaça fins 
a les Alzines de Can Ferrer 
del Coll. La inscripció soli-
dària serà de 5 euros.
Dissabte 21 arribarà el Gran 
Caga Tió a la plaça, amb re-
gals per a tothom. I la nit de 
Nadal se celebrarà la Missa 
del Gall a l’església de Sant 
Bartomeu, amb l’acompa-
nyament de la Coral Ara i 
Aquí. Després de Nadal, el 
dia 28, la zona esportiva aco-
llirà el Saló de la infància, 
amb tot d’activitats i tallers 
al Pavelló, i la presència del 
Patge Faruk i el seu seguici, 
que recolliran les cartes de 
tots els infants que els les 
vulguin lliurar. La tarda del 
5 de gener arribarà la Caval-
cada de Reis i l’endemà, dia 
6, la Coral Ara i Aquí oferi-
rà un Concert per celebrar 
el dia de Reis a la sala Jaume 
Calveras de l’Ajuntament.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

El ple del passat 25 de 
novembre va votar per 
unanimitat la congela-

ció de les ordenances fiscals, 
això vol dir que un vallbo-
nenc pagarà l’any que ve el 
mateix que aquest any en el 
rebut de l’IBI, el rebut d’im-
postos dels vehicles, de l’im-
post sobre construccions, de 
l’IAE i de les plusvàlues.
Així es mantindran les matei-
xes taxes i preus públics del 
2019. Les noves ordenances 
fiscals pel 2020 s’han aprovat 

amb els vots favorables de la 
CUP, VV, PSC, JUNTSxCAT, 
ERC i el regidor no adscrit.
Amb l’aprovació de les noves 
ordenances fiscals, el govern 
vol, a més de garantir un ni-
vell d’ingressos suficient pel 
bon funcionament dels ser-
veis municipals, continuar 
treballant conjuntament amb 
tots els regidors del consis-
tori possibles modificacions 
per fomentar polítiques me-
diambientals i bonificacions 
per aquelles persones i famí-
lies amb menys recursos.

El Ple de l’Ajuntament 
aprova congelar les 
ordenances fiscals

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 

C/ Retir 40, baixos
o via e-mail:

Felicita als qui 
més estimes!

    Fes-nos arribar la 
fotogra�a a les nostres o�cines:

publicitat@veuanoia.cat 
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest cap de setmana, 
en la 2a Gala de l’any 
d’ADIFOLK, l’Agrupa-

ció per a la Difusió del Folklore 
dedicada a la promoció de la 
cultura popular catalana, cele-
brada a Gironella, Capellades 
ha estat escollida com a vila 
encarregada de tirar endavant 
INCULCAT, la 1a Festa Infan-
til de la Cultura Popular Cata-
lana el 29 i 30 de maig
El regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Capellades, 
Àngel Soteras, i els represen-
tants de Gegants de Cape-
llades, Ramon Roca i Joana 
Campoy, van assistir dissab-
te a la Gala d’ADIFOLK per 
presentar la riquesa del teixit 
associatiu capelladí relacionat 
amb la cultura popular cata-
lana (gegants, gegantets, cap-
grossos, dimonis, falcons, es-
bart, corals, grallers, etc.) així 
com l’experiència contrastada 
de Capellades en acollir amb 

èxit grans esdeveniments com 
la Ciutat Gegantera o la Tro-
bada Nacional de Capgrossos.
Segons Àngel Soteras, “aquest 
serà un nou gran repte. Per a 
Capellades, però també per a 
Adifolk. Es tracta d’una festa 
sense precedents, mai organit-
zada abans. I és responsabili-
tat nostra aconseguir que els 
nens en siguin els veritables 
protagonistes a tots els nivells, 
que no siguin només el públic 

de la mostra sinó els veritables 
actors, que siguin els propis 
integrants dels grups infantils 
els qui expliquin què fan i al-
hora puguin viure a la pròpia 
pell què fan els altres nens que 
coneixeran durant la mostra. 
Pot semblar un repte ambici-
ós, sí, però com vam exposar 
a Gironella, comptar amb un 
teixit com el de les nostres en-
titats, que mai fallen, ens dóna 
una gran confiança”.

Capellades acollirà l’INCULCAT, la Festa 
Infantil de la Cultura Popular Catalana 

CAPELLADES / LA VEU 

Tot és a punt per posar 
en marxa a partir de la 
setmana vinent l’ambi-

entació de Nadal.
Tal com es va fer l’any passat, 
es repartirà per diversos es-
pais: a la Plaça Verdaguer s’hi 
podrà trobar el gran Tió que, 
gràcies a Capellades Comerç, 
els nens i nenes podran fer ca-
gar el dia 24 a dos quarts d’una 
del migdia. Després, aquest 
gran Tió marxarà cap al Saló 
de la Infància que es farà al Pa-
velló Poliesportiu els dies del 
27 al 31 de desembre. D’altra 
banda, hi haurà petits tions 
repartits per altres llocs com 
les places d’Espanya i Sant Mi-
quel o els jardinets del carrer 
Sarrià de Ter. A la plaça de 
Catalunya també hi haurà una 
decoració especial, seguint la 
línia de l’edició anterior, que 
va tenir molt bona acollida.
També a partir de la setmana 
vinent s’encendran els llums 
de Nadal i a partir del dissabte 
14 es començarà a repartir les 
butlletes de Capellades Co-
merç per al gran Sorteig de 

Reis que es farà el dia 11 de 
gener a migdia. Enguany se 
sortejarà 3 vals de regal -1 de 
500 i 2 de 250 euros- per als 
qui hi participin a través de les 
compres en directe i 5 més de 
100 euros cadascun per als qui 
ho facin a través de les xarxes.
Cal recordar també que els 
tiquets de les compres es po-
den bescanviar per entrades al 
Saló de la Infància.
El regidor de Promoció Eco-
nòmica, Àngel Soteras, desta-
ca com “comprar a Capellades 
sempre té premi. Ara d’una 
manera clara si es guanya un 
dels vals de regal, és clar, però 
també si no guanyes cap sor-
teig. Que t’atenguin bé, com 
fan els nostres comerciants, 
sempre és un premi; poder 
anar a comprar passejant, sa-
ludant i xerrant tranquil·la-
ment amb els coneguts, sem-
pre és un premi... Sovint no en 
som conscients, perquè sense 
comprar números sempre ens 
toca, però poder comptar amb 
un comerç com el de Capella-
des, actiu i compromès, amb 
els seus clients i amb el seu 
entorn, és un autèntic premi”.

Capellades es vesteix de 
Nadal

CAPELLADES / LA VEU 

Capellades col·labora un 
any més amb La Marató 
de TV3, amb tot d’inici-

atives diferents que tenen el ma-
teix objectiu: recollir diners per 
destinar-los a investigació.
La primera proposta ha estat 
el concert del Cosmos Quartet 
d’aquest diumenge que ha servit 
per tancar la tercera edició de la 
Setmana de la Música organit-
zada des de l’Ajuntament de Ca-
pellades. La recaptació de totes 
les entrades que es varen vendre 
-1.017’56 euros- ingressa ínte-

grament al compte solidari que 
s’ha obert per col·laborar amb 
La Marató.
També es farà el mateix amb les 
altres propostes previstes, com 
ara la venda solidària de llibres 
-a 1, 2 i 3 euros- de la Bibliote-
ca El Safareig. Aquesta iniciati-
va -del 9 al 14 de desembre- va 
començar fa pocs anys i mica a 
mica s’ha anat consolidant entre 
els usuaris, igual que els Jocs po-
pulars solidaris i les activitats en 
família que novament proposa 
l’Esplai Aliret per al dissabte 14 
de desembre a les 4 de la tarda a 
la plaça Verdaguer.

D’altra banda, l’any passat va 
començar i enguany es repetirà 
el Festival de dansa de l’Escola 
Dance & Fun de Capellades, 
que comptarà amb la partici-
pació de més de 120 alumnes. 
Tota la recaptació íntegra que es 
tregui, a l’actuació del dissabte 
21 a dos quarts de 7 de la tar-
da al Pavelló Poliesportiu, serà 
per a La Marató 2019. El mateix 
dia també es farà el sorteig de la 
panera solidària plena dels pro-
ductes donats des de Capellades 
Comerç. Tots els diners dels nú-
meros que es venguin també es 
destinaran a la mateixa causa.

Capellades amb la Marató de TV3
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CAPELLADES / LA VEU 

Durant 11 dies a Cape-
llades s’ha pogut gau-
dir de 15 iniciatives 

diferents, amb un denomina-
dor comú: la música. 
Aquesta ha estat la tercera edi-
ció de la Setmana de la Música, 
una proposta que ha nascut a 
Capellades per posar en relleu 
la música. Per això a l’hora de 
programar les propostes s’ha 
volgut donar valor a totes les 
entitats i col·lectius de la vila 
que tenen la música com a 
valor fonamental: l’Escola de 
Música, la Coral Noves Veus, 
l’Orgue Freixas Vivó de l’Es-
glésia de Santa Maria, Paper de 
Música, el Coro Romero... Tots 
han protagonitzat o bé acollit 
concerts d’estils diferents que 
han permès al públic gaudir de 
molts registres diferents.
Així mateix, la música ha arri-
bat a espais com la Biblioteca, 
La Lliga o el Museu Molí Pa-

perer i s’han programat també 
concerts i tallers per a nens i 
nenes amb la voluntat de con-
querir nous públics.
En aquest sentit el regidor de 
Cultura, Àngel Soteras, destaca 
com “la música és una part im-
portant de la cultura capelladi-
na. Molts capelladins hi parti-
cipen habitualment, bé com a 
públic, bé com a intèrprets o, 
fins i tot, com a creadors. Per 

tant, som exigents a l’hora de 
programar i busquem sempre 
propostes  de qualitat com les 
que s’han pogut gaudir aquests 
dies.”
La traca final d’aquestes actu-
acions ha estat el concert del 
Cosmos Quartet, que va deixar 
literalment la platea del Teatre 
La Lliga amb la boca oberta i 
entusiasmada amb la seva in-
terpretació.

Bona acollida de la tercera edició de la 
Setmana de la Música a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest mes de novem-
bre s’ha fet la primera 
reunió d’aquest curs 

del Pla Educatiu d’Entorn de 
Capellades i la Torre de Clara-
munt. Com és habitual hi ha 
participat els diferents agents 
de la comunitat educativa dels 
dos municipis.
La sessió ha servit per posar 
al dia el Pla d’actuacions i pre-
sentar els projectes que es de-
senvoluparan en aquest curs 
2019/20. En aquest sentit s’ha 
destacat les activitats proposa-
des des de la Biblioteca El Sa-
fareig amb el Club de Lectura 
juvenil, entre d’altres opcions, 
i l’estrena dels tallers artístics 
que han estat molt ben acollits 
i que per això es faran també a 

Primera reunió d’aquest curs del Pla 
Educatiu d’Entorn

CAPELLADES / LA VEU 

Aquests dies previs a 
Nadal, la Biblioteca El 
Safareig ofereix, com 

és habitual, un seguit de pro-
postes per a totes les edats i 
públics. La primera és ja aquest 
dimarts, 3 de desembre, a les 
7 de la tarda, amb la xerrada 
d’Ona Cano sobre les malalties 
minoritàries.
L’endemà mateix, dimecres 4 
de desembre, a les 6 de la tar-
da hi haurà una nova Hora 
del Conte, en aquest cas de la 
mà de la companyia Vivim del 
Cuentu, que explicarà “Contes 
de Nadal”. No cal reservar pla-
ça, però sí que es demana als 
usuaris no entrar un cop hagi 
començat l’espectacle, per tal 
de no distreure els assistents.
A partir del dilluns 9 de de-
sembre, i durant tota la setma-
na, es col·laborarà un any més 
amb La Marató de TV3, fent 
una venda solidària de llibres. 
Es podran comprar els volums 
que estiguin duplicats a 1, 2 o 
3 euros, tal com s’ha fets altres 
anys.
La segona setmana de desem-
bre també serà màgica gràcies a 

l’espectacle per a totes les edats 
del Mag Hausson, que presen-
tarà “Joan Brossa i la màgia”. 
Aquesta és una proposta molt 
distreta que combina una part 
de xerrada amb una altra d’es-
pectacle de màgia i tindrà lloc 
el dimarts 10.
El dilluns 16 i el dimarts 17 es 
farà el Club de Lectura Petits 
Lectors, per debatre i aprofun-
dir al voltant del llibre “La nena 
huracà i el nen esponja”. Cal 
fer inscripció prèvia perquè 
aquestes són unes sessions de 
format reduït, amb pocs nens i 
nenes –de 5 a 8 anys- cada ve-
gada, per tal d’afavorir el debat 
i la participació de tothom.
D’altra banda, hi haurà un La-
boratori de Lectura de “Tastets 
temàtics”. Està pensat per a 
nens i nenes a partir de 4 anys i 
cal inscripció prèvia.
També aquest desembre hi ha 
nova sessió del Club de Lectu-
ra, el dijous 19 de desembre a 
les 7 de la tarda, amb el llibre 
de la Care Santos “Mitja vida”.
Així mateix, cal recordar que 
els divendres 13 i 20 de desem-
bre, a les 6, hi haurà sessió de 
lectura de contes del Racó de 
les emocions.

Un desembre ple 
d’activitats a la Biblioteca 
El Safareig

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dimecres passat els 
nens i nenes de 2n, 3r i 4t de 
primària de les dues escoles 
de la vila van poder gaudir 
d’una pel·lícula dins la pro-
gramació del Zoom Kids.
“Joguines guardianes”, amb 
el Minitigre i el Dentetes –les 
joguines de la Laura- com a 

protagonistes que intenten 
salvar la innocència de la in-
fància, és una reflexió sobre la 
presència de les noves tecno-
logies dins la vida dels petits.
Aquesta projecció està em-
marcada dins el Zoom Kids, 
la part més jove del Zoom 
Festival que s’ha fet aquests 
dies a Igualada per dissetè 
any consecutiu.

Zoom Festival va ser a 
Capellades

La Torre.
Aquest curs des del Pla Edu-
catiu d’Entorn se seguirà de-
senvolupant l’eix de Convi-
vència, tal com es va aprovar 
l’any passat. Es crearà un grup 
específic que treballarà a nivell 
transversal, implicant altres 
agents dels dos municipis.

La regidora d’Educació, 
Susana Moreno, valora com 
“aquest espai té la doble fina-
litat de treballar en la millora 
dels diferents projectes edu-
catius i de fomentar el treball 
comunitari i cooperatiu entre 
la comunitat educativa com 
un sol ens que avança alhora”.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest proper dimecres, 11 
de desembre, l’aparcament de 
la plaça de Catalunya estarà 
tancat per motius de neteja.
Aquest és un treball que es 

fa de manera periòdica per 
tal que l’espai estigui conve-
nientment net i en ordre. Des 
de l’ajuntament de Capella-
des s’està incidint de manera 
especial en aquest aspecte, 
amb l’objectiu que gràcies a 

la col·laboració de tothom es 
pugui acabar gaudint d’una 
vila neta.
L’aparcament es tornarà a 
obrir un cop finalitzin les tas-
ques de neteja.

Neteja de l’aparcament de la plaça de 
Catalunya
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PIERA / LA VEU 

El consistori pierenc ha 
aprovat inicialment les 
ordenances fiscals per 

a l’any 2020. En la línia del 
que s’ha fet en anys anteriors, 
es manté una baixa pressió 
fiscal a la ciutadania. A tall 
d’exemple, el rebut mitjà de 
l’IBI a Piera és de 366,12€ es-
sent el mitjà de Catalunya de 
483,16€ i a pobles veïns de la 
comarca oscil·la entre els 500 
i 600 € de mitjana. Així ma-
teix, des de l’Ajuntament es 
mantenen les bonificacions 
existents i se n’aproven de 
noves.
Una d’aquestes és la del 95% 
que s’aplica en la quota de 
l’Impost de Béns Immobles 
(IBI) per als propietaris que 
lloguin el seu habitatge en 
règim de lloguer social, a 
través d’un conveni amb 
l’Agència Catalana de l’Habi-
tatge. Així mateix, es crea un 
recàrrec a l’IBI del 30 al 50% 
a aquelles persones físiques 
o jurídiques que tinguin 

un habitatge permanent-
ment desocupat (a partir de 
2 anys). A les segones resi-
dències no serà d’aplicació el 
recàrrec si es fa ús esporàdic 
de l’immoble. Aquestes dues 
mesures busquen augmentar 
l’oferta d’immobles al muni-
cipi per tal de facilitar l’accés 
a l’habitatge a tots els vila-
tans i vilatanes.
L’Ajuntament també aposta 
per fomentar l’ocupació i la 
creació de llocs de treball, i 
ha decidit augmentar del 20 
al 50% (el màxim permès 
per llei) la bonificació en la 
quota de l’Impost d’Activi-

Noves bonificacions en les ordenances 
fiscals a Piera

tats Econòmiques (IAE) per 
a les empreses que contrac-
tin un treballador fix o que 
augmentin un 10% la seva 
plantilla.
La resta de bonificacions es 
mantenen com fins ara. Les 
famílies nombroses tindran 
un descompte del 50% en 
l’IBI del seu habitatge ha-
bitual. En el cas de l’impost 
de vehicles de tracció me-
cànica, es beneficiaran d’un 
descompte del 75% de la 
quota els cotxes que funci-
onin amb biocombustible, 
biogàs o GLP (autogas) i els 
cotxes híbrids elèctrics. La 
bonificació serà del 50% per 
a aquells considerats poc 
contaminants, amb emissi-
ons de menys de 120 grams 
de CO₂ per quilòmetre. En 
la mateixa línia, es manté la 
bonificació del 100% per als 
cotxes clàssics (els de més de 
25 anys) que estiguin en bon 
estat i siguin socis d’un club 
d’afeccionats a l’automòbil 
i també per als considerats 
cotxes històrics.

PIERA / LA VEU 

E l diumenge dia 15 de 
desembre arribarà la 
quarta edició de la 

cursa 5k Solidària de Piera, 
una activitat esportiva or-
ganitzada per l’entitat Exi-
lio Motero amb el suport de 
l’Ajuntament i de diverses 
entitats de la vila. Com en 

anteriors ocasions, la pro-
posta oferirà dues possibi-
litats de participar-hi: una 
carrera o una caminada. 
Aquest cop, però, s’inverti-
rà el recorregut de l’anterior 
edició. En finalitzar la ruta, 
s’oferirà una botifarrada a 
les instal·lacions de l’entitat.
Per a participar-hi cal en-
viar un correu electrònic a 

Inscripcions obertes per a la 5k 
Solidària de Piera

l’adreça  exilio@ymail.com. 
Així mateix, caldrà aportar 
una joguina nova i no vi-
olenta, que es farà arribar 
als infants de la vila que es 
troben en situació de risc. 
Actualment, ja hi ha més 
d’un centenar de persones 
apuntades. Les inscripcions 
romandran obertes fins al 
mateix dia de la cursa.

PIERA / LA VEU 

Aquest 25 de novem-
bre se celebrava el 
Dia internacional per 

a l’eliminació de la violència 
envers les dones. Piera s’hi va 
tornar a sumar amb una jor-
nada reivindicativa, iniciada a 
la plaça de la Creu. Allà tenia 
lloc la primera de les quatre 
representacions teatrals que 
es programaven al llarg de la 
marxa lenta, on les actrius i 
actors compartien testimonis 
de víctimes de violència de 
gènere. L’última de les repre-
sentacions tenia com a esce-
nari la plaça de les Abadesses, 
on es va reflexionar sobre el 
que significa aquesta data.
La marxa, que va acabar a la 
plaça del Peix, va anar en-

capçalada per una pancarta 
portada per representants de 
l’Associació de Dones de Pi-
era, entre altres dones, men-
tre que la resta de persones 
assistents portaven espelmes 
enceses. Un cop a la plaça 
del Peix es van dipositar les 
espelmes i la pancarta al peu 
de l’escenari, on també es va 
col·locar un llaç lila. Allà es 
va procedir a la lectura d’un 
poema, a càrrec de Josepa Ri-
bera i Vallès. Pel que fa al ma-
nifest, de les membres del 
consistori que eren presents, 
van ser les regidores Anna 
Pallerols, Julia Bueno i San-
dra Bernad les encarrega-
des de llegir-lo. Per acabar, 
el grup Gospel Meeting de 
l’Aula Municipal de Música 
va interpretar dos temes.

Piera torna a dir no a la 
violència envers les dones

PIERA / LA VEU 

Els pierencs i les pieren-
ques tenen a la seva 
disposició la targeta 

T-16, un títol social de trans-
port destinat a infants de 4 a 
16 anys, que els permet fer, 
sense cap cost, un nombre 
il·limitat de viatges amb la 
xarxa de transport públic. 
L’única condició és que els 
trajectes han de fer-se dins la 
mateixa zona tarifària on re-
sideixi el/la titular de la tar-
geta, que està personalitzada 
amb el nom i el número del 
DNI, NIE, passaport o llibre 
de família del nen o nena i 
s’ha de validar abans de cada 
viatge.
Aquest títol de transport té 
un cost únic d’emissió i gestió 
de 35 euros i serveix fins al 31 

de desembre de l’any que el/la 
titular compleixi els 16 anys. 
Les famílies han d’abonar el 
cost d’aquesta targeta en el 
moment de fer la sol·licitud.
Les persones interessades 
poden demanar la T-16 a 
través del web de l’Autoritat 
del Transport Metropolità 
(ATM) o de manera presenci-
al en un dels centres d’atenció 
al client de la xarxa de trans-
port públic.

Els infants pierencs 
poden viatjar de forma 
gratuïta amb la T-16

MÚSIQUES DE BUTXACA
Mireia Vives & Borja Penalba

www.musiquesdebutxaca.cat

Divendres 13 de desembre
23 h | Teatre Municipal l’Ateneu

El guanyador d’una entrada doble és:
JOSEP GASSÓ

Moltes felicitats! 

Cançons de fer camí
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MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Mas-
quefa ha donat per aca-
bat, el passat divendres 

29 de novembre, el projecte ur-
banístic de construcció del nou 
passeig que connecta el carrer 
Montserrat amb l’Escola Font 
del Roure.
L’actuació, cofinançada entre el 
consistori i FGC, tenia com a 
objectiu millorar la seguretat i 
la comoditat d’aquesta conne-
xió i adaptar la seva estructura 
perquè hi puguin transitar tots 
els vianants. Així, s’han exe-
cutat tasques d’arranjament i 
millora de la seguretat als vials 

que transcorren en paral·lel a 
la via del tren i s’ha habilitat 

Nou passeig per connectar el carrer 
Montserrat amb l’Escola Font del Roure

un nou accés per a vehicles al 
Centre de Dia.

MASQUEFA / LA VEU 

Durant el passat mes de 
novembre l’Arxiu Mu-
nicipal de Masquefa 

va dur a terme una nova cam-
panya de digitalització d’una 
part del seu fons documental. 
Els treballs donen continuïtat a 
les tasques iniciades l’any 2017 
i que van permetre -amb el su-
port de la Diputació de Barce-
lona i en el marc del programa 
de digitalització de les Actes del 
Ple Municipal organitzat per la 
Xarxa d’Arxius Municipals- la 
digitalització de les actes del Ple 
entre els anys 1846 i 1968.
Enguany, i en col·laboració no-
vament de l’Oficina de Patri-
moni Cultural de la Diputació, 
s’ha executat la digitalització de 
les actes del Ple fins a l’any 2003, 
els llibres d’amillaraments entre 
1851 i 1940, i el padró d’habi-
tants entre 1940 i 1975. A més 
a més, també s’han digitalitzat 

dos pergamins de gran format 
procedents de l’església parro-
quial: un del 1451 i un del 1576. 
Tots aquests documents digi-
talitzats es podran consultar a 
través d’Internet al llarg dels 
propers mesos.

Descobreix el ventall de ser-
veis de l’Arxiu Municipal
Mentrestant, el consistori 
convida els masquefins a vi-
sitar la pàgina web de l’Ar-
xiu Municipal de Masquefa; 
l’espai responsable de con-
servar, classificar, organitzar 
i difondre la documentació 
de l’Ajuntament i d’altres fons 
del municipi. En aquest sen-
tit, l’Arxiu vetlla per la pro-
tecció, recuperació i difusió 
del patrimoni local al mateix 
temps que col·labora en una 
gestió administrativa trans-
parent i eficaç i garanteix el 
dret d’accés a la informació 
de la ciutadania.

L’Arxiu Municipal 
continua digitalitzant el 
seu patrimoni documental

MASQUEFA / LA VEU 

Aquest passat mes de 
novembre han entrat 
en vigor a Masquefa, 

a les urbanitzacions i als po-
lígons industrials nous canvis 
de velocitat i modificacions 
d’estacionament i trànsit im-
pulsats per l’Ajuntament de 
Masquefa que tenen com a ob-
jectiu resoldre els problemes 
de circulació detectats en dife-
rents vials i garantir i millorar 
la seguretat viària i la mobilitat 
dels veïns al municipi.

En el marc de la reordenació 
del trànsit duta a terme pel 
consistori s’ha reduït fins a 
30 km/h la velocitat màxima 
de circulació de vehicles a les 
diferents urbanitzacions del 
municipi; i fins a un màxim de 
50 km/h al polígon de La Pe-
drosa.
Mentrestant, també queda 
prohibida la circulació de ca-
mions de més de 3,5 tones de 
pes al nucli urbà i a les urba-
nitzacions; i queda prohibit 
l’estacionament de camions de 
gran tonatge a tot el municipi.

 

L’Ajuntament masquefí reordena el 
trànsit a diversos nuclis
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CALAF/ LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf, a 
través de la Llei de Bar-
ris, ha tirat endavant 

diferents actuacions al nucli 
antic del municipi. L’any 2017 
es va realitzar la urbanització 
del carrer Xuriguera, l’any 
2018 la del carrer Sant Pere i 
aquest novembre s’ha iniciat 
la del carrer del Carme, que 
suposa la tercera d’aquestes 
actuacions. L’objectiu de totes 
elles és millorar la qualitat de 
la vialitat i connectivitat del 
nucli antic així com de les 
edificacions, tant de caràcter 
públic com privat, que s’han 
consolidat, amb l’objectiu de 
revitalitzar el teixit urbà.
El pla d’actuacions d’aquest 
projecte planteja la renovació 
de la urbanització del carrer 
del Carme des de la plaça 
Gran fins a la carretera Llarga 
i l’avinguda de la Pau, formant 
una petita placeta representa-
tiva a l’entrada al nucli antic, i 
la realització de les connexi-
ons amb els carrers adjacents. 
El projecte també preveu la 
renovació de les infraestruc-
tures de serveis soterrades 
que es troben en un estat defi-
cient, l’ordenació dels serveis 
aeris i el soterrament en els 
trams de creuament de carrer.

D’altra banda, també planteja 
la renovació de la pavimenta-
ció que en aquests moments 
presenta un estat de conser-
vació molt deficient, i que 
provoca mancances, dificul-
tats i perills pel que fa a l’ús 
públic a què està dedicat. La 
proposta del nou paviment 
contempla posar-ne un de 
més adequat i segur des del 
punt de vista del lliscament.
Finalment, a la part d’en-
trada al nucli antic des de la 
carretera Llarga està previst 
formar una plataforma úni-
ca, per reduir la velocitat dels 
cotxes i es proposa la col·lo-

Avancen els treballs de reurbanització 
del carrer del Carme

cació d’unes jardineres que 
permetin el pas més segur 
pels vianants. A la part su-
perior, es crearà una petita 
placeta on es col·locarà unes 
cadires com a mobiliari urbà 
sobre el mur de contenció 
que limita amb la carretera i 
es col·locarà un cartell amb 
planxa d’acer tallada amb les 
lletre “Nucli antic de Calaf ”. 
Les obres han començat 
aquest mes de novembre i la 
superfície total de l’actuació 
és de 828,09 m². Està previst 
que tinguin una durada de 
dos mesos i mig i el pressu-
post és 343.115,25 euros.

CALAF / LA VEU 

L’any 1995 TV Calaf va 
deixar d’emetre i des 
d’aleshores, els gairebé 

250 programes realitzats du-
rant els seus set anys d’exis-
tència es van quedar enregis-
trats en diferents cintes VHS. 
A la passada edició dels Pres-
supostos Participatius del 
2019, el Casal de Calaf amb 
la col·laboració d’alguns dels 
impulsors inicials de la te-
levisió local van presentar 
la proposta de digitalització 
d’aquestes cintes i van ser un 
dels set projectes guanyadors.

Gràcies a això, s’han pogut re-
cuperar i digitalitzar uns 200 
programes i crear un canal de 
YouTube on s’aniran penjant 
per tal de compartir-los amb 
la ciutadania. 
El dissabte 23 de setembre es 
va fer la presentació pública 
d’aquest nou canal de YouTu-
be de  TV Calaf i l’objectiu és 
que cada divendres es publi-
qui un dels programes recu-
perats. Aquests consisteixen 
en noticiaris que incloïen di-
ferents apartats com entrevis-
tes, reportatges, anuncis, etc.
Podeu consultar el canal a  
http://bit.ly/2q7Hayc

Els programes de 
TV Calaf ja es poden 
visualitzar per internet

Presentació al Casal de Calaf de la digitalització
 de TV de Calaf . / CALAF

CALAF / LA VEU 

El diumenge 24 de no-
vembre, va donar lloc a 
una excepcional matinal 

de tardor per terres del Priorat 
com a escenari de penúltima 
sortida de les dotze caminades 
a balmes catalanes organitzades 
per la Mancomunitat de l’Alta 
Segarra amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Calaf i la Dipu-
tació de Barcelona.
El desplaçament es va fer en 
autobús fins al nucli de La Bis-
bal de Falset (Priorat), per ini-
ciar-hi un recorregut circular 

d’aproximadament 12 km, per 
terres geològicament molt sor-
prenents per a la vintena de per-
sones participants vingudes des 
de l’Alta Segarra.
Amb unes terres envoltades 
d’oliveres per tot arreu, la dispo-
sició horitzontal dels roquissars 
de la zona, facilitava la formació 
de moltes balmes, algunes de les 
quals es van poder visitar. Des-
prés d’un primer itinerari cir-
cular amb sortida i arribada a 
la Bisbal, la ruta va desplaçar-se 
fins a la gran balma-cova de 
Santa Llúcia, un dels objectius 
principals de la sortida. Aquell 

espai va ser hospital de campa-
nya el 1938 durant l’ofensiva de 
la Batalla de l’Ebre i per això, es 
va comptar amb la col·laboració 
del guiatge de Pere Tardà que va 
fer una explicació sobre les cir-
cumstàncies d’aquell moment 
històric.
A tocar de la balma es va fer pa-
rada per gaudir d’un bon àpat 
aprofitant les magnífiques ins-
tal·lacions cedides per l’Ajun-
tament de la Bisbal i que es va 
acompanyar amb oli local de la 
collita d’enguany, la qualitat del 
qual aixecà passió entre els par-
ticipants.

El Priorat escenari de la penúltima sortida a balmes catalanes
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CALAF / LA VEU 

Una quarantena de co-
merciants de Calaf 
promouran aquestes 

festes la campanya “El Gran 
Laureanu” amb què han creat 
una moneda local anomenada 
“Laureanu” i que a partir del 
2 de desembre es podrà acon-
seguir comprant als comerços 
participants. 
Cada bitllet “Laureanu” tindrà 
un valor de 0,10 € i comptarà 
amb un número que servirà 
per participar al sorteig del 
“Gran Laureanu” on s’obse-
quiarà la persona guanyadora 
amb 500€.

Sorteig “Gran Laureanu” - 5 
de gener 
El 5 de gener, mentre s’espera 
l’arribada dels Reis 3/4 de 6 
de la tarda davant del Casal 
de Calaf, es farà el sorteig del 
“Gran Laureanu” entre tots els 
números repartits. El premi 
consistirà en un bitllet gegant 
del “Gran Laureanu” que  tin-
drà un valor de 500 € per gas-

tar a les botigues participants 
a la campanya en un únic dia. 
Alhora de fer el sorteig, es 
trauran dos números, el de la 
persona guanyadora i un de 
reserva. Si el dia 20 de gener, 
no ha sortit el número gua-
nyador, es passarà al suplent. 

Descomptes en les compres  
fins al 29 de febrer
Un cop hagi sortit el bitllet 
guanyador del “Gran Laure-
anu”, fins al 29 de febrer tots 
els bitllets de “Laureanus” no 
premiats acumulats durant 

El ‘Gran Laureanu’, la campanya de 
Nadal dels comerciants de Calaf, 
repartirà 2.500€ en premis

les festes es podran bescanvi-
ar i aconseguir deduccions en 
l’import de les compres.
En total, es repartiran fins a 
19.700 butlletes “Laureanu”, el 
que suposarà per als comerci-
ants obsequiar als clients amb 
2.000€ en descomptes.

Llistat de comerços partici-
pants 
Almansa, Arrels Perruqueria, 
Bonàrea, Burgès i Regí, Ca-
çats L’Escarpí, Cal Gatells, Cal 
Xandri, Caprici, Carnisseria 
Laura, Carnisseria Mercè, 
Coaliment - Casa Florentina, 
Condis, El cosidor de Calaf, El 
Gebre, El Quiosc del Passeig, 
Elvira Perruquers, Farmàcia 
Font Sabala, Ferreteria Ca-
laf, Forn de Pa Fitó, Hortum, 
Imatge, La Coppe, La Lionesa, 
La Senalla, La Vedell,  L’Ho-
me, Mobles Pérez, Modes 
Maria, Òptica Calaf, Pape-
reria Anna,  Peixateria Calaf, 
Perruqueria  & Estètica Anna 
Roldán, Quempos,  Super T, 
Teixits Montserrat, Tot Punt, 
Vailets, Vitaespai.

RUBIÓ / LA VEU 

El proper diumenge 15 
de desembre, Rubió 
celebrarà la seva tradi-

cional Fira de Nadal al Pla de 
Rubió, un matí de diumenge 
d’ambient nadalenc, amb la fira 
d’artesans, activitats per a la 
mainada, passejada amb ponis 
i la xocolatada solidària amb la 
Marató de TV3, enguany dedi-
cada a les malalties minoritàri-
es. A més, la festa se celebrarà 
en marc de la 6a Trobada de 
Cotxes Clàssics, que tornarà a 
recórrer la Pujada de les Maio-
les.
Des de l’Ajuntament i la Co-
missió de Festes de Rubió, es 
fa una crida a tots els propie-
tàries i propietaris de cotxes 
clàssics, per tal que participin 
a la sisena edició. La inscripció 
és totalment gratuïta, i inclou 
esmorzar per als conductors. A 
més, enguany hi haurà sorpre-
ses per als participants.
Per tal de participar, cal emple-
nar el formulari d’inscripció a 
la web de l’Ajuntament (https://
forms.gle/jEnH5W3HMW-
FonBKe8) , o bé contactar al 
telèfon 938 09 41 81.

Rubió prepara 
la VI Trobada de 
Cotxes Clàssics

CALAF / LA VEU 

Com cada any, des de ja 
fa 94 anys, Els Pasto-
rets de Calaf sortim a 

escena, l’espectacle es podrà 
veure els dies 25 de desembre 
a les 19 h, el 29 de desembre 
de 2019 a les 17’30
i els diumenges 12, 19 i 26 de 
gener de 2020 a les 17:30 a la
Sala Folch i Torres del Casal 
de Calaf.
A una cinquantena de de-
corats diferents i a més d’un 
centenar d’actors sobre l’es-
cenari, se li suma una il·lu-
minació extraordinària, un 
vestuari cuidat, una impeca-
ble sonorització i uns efectes 
especials sorprenents que 
varien edició rere edició i 
que han fet que els Pastorets 
de Calaf, esdevinguin una de 
les propostes més destacades 
teatrals nadalenques, no en 
va els Pastorets de Calaf són 
ja coneguts com “Els Pas-
torets més espectaculars de 
Catalunya”.

La música també és un aspec-
te clau, es tracta de la partitu-
ra original escrita pel compo-
sitor Valentí Miserachs que, 
amb motiu del 90è aniversari, 
va adaptar i interpretar la Co-
bla Sant Jordi-Ciutat de Bar-
celona i el cor ARSinNova.
Menció a part és l’intens i 
acurat treball de la directora 
de l’obra, Mireia Cirera, ac-
triu i mestra d’interpretació, 
llicenciada en art dramàtic a 
l’Institut del Teatre de Barce-
lona, que ha aconseguit do-
nar-li un gir molt més actual 
i proper a un text que es va 
escriure a principis del segle 
XX. Aquesta feina ha estat 
possible gràcies al treball pre-
cís que Cirera ha dut a terme 
a través de la feina centrada 
en la dicció i l’entonació per 
tal de fugir dels tòpics inter-
pretatius i escènics, amb la 
qual cosa ha aconseguit que 
els Pastorets transmetin una 
història molt més vivencial 
i propera, un esforç que ha 
valgut molt la pena, ja que ha 

dotat a l’obra i als personatges 
nous matisos i un caire molt 
més modern.
Mireia Cirera apropa l’es-
pectacle al segle XXI donant 
agilitat a una història clàssica 
que forma part de l’imagina-
ri col·lectiu enfocant-se en 

Els Pastorets de Calaf, cultura, tradició i esperit de poble

COPONS / LA VEU 

El diumenge  dia 15 de 
desembre  el poble de 
Copons  acollirà un 

mercat de Nadal, un espai 
on es podran trobar parades 
amb productes artesans amb 
un toc  nadalenc com pro-
ductes gastronòmics de la 
zona,  objectes de regal fets a 
mà, bijuteria , artesania tèxtil  
i també  es faran tallers de ce-
ràmica per la canalla. 
El mercat tindrà lloc durant 
tot el matí a la zona  del po-
liesportiu de Copons just a 
l’entrada del poble, i està or-
ganitzada per l’Ajuntament de 
Copons.
Amb aquest mercat de Nadal,  
Copons donarà el tret de sor-
tida a les festes nadalenques 
, que comptarà amb d’ altres 
activitats  organitzades per 
diferents entitats del poble .
Us convidem a  visitar el mer-
cat de Nadal i us recomanem 
que aprofiteu la visita per 
endinsar-vos   i passejar pel 
poble de Copons que compta 
amb un important patrimoni 
històric, arquitectònic, cultu-
ral i natural . Us hi esperem!

El  15 de desembre 
Mercat  de Nadal 
a Copons

el treball interpretatiu dels 
actors, que tot i presentar-se 
com a actors amateurs, estan 
a anys llum de ser-ho.
Enguany Jordi Rial i Albert 
Latorre s’estrenen en la inter-
pretació dels personatges Ro-
velló i Satanàs, a més a més, 

també podrem gaudir de la 
incorporació d’alguns joves 
que provenen dels Pastorets 
Infantils de Calaf, que de 
ben segur aportaran el millor 
d’ells i es faran notar tant so-
bre l’escenari com a la platea 
del Teatre del Casal de Calaf.
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S’escapen els tres punts de Les Comes 
per la manca d’eficàcia
FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 0
EC GRANOLLERS 1 

Els blaus rebien al se-
gon classificat de la lli-
ga, amb la intenció de 

sortir de la dinàmica negati-
va de resultats. S’esperava un 
gran enfrontament entre dos 
equips amb bona proposta de 
joc.
L’inici de partit va ser molt 
prometedor. Bon domini 
dels igualadins, que provo-
cava que arribessin constants 
ocasions per part dels locals. 
Calia seguir amb la mateixa 
dinàmica, prestant atenció 

als contracops i les jugades en 
atac del Granollers.
Amb aquesta tendència, el 
gran protagonista del partit 
va ser el porter dels del Va-
llès Oriental, que va aturar 
totes les oportunitats dels 
igualadins. Perdonar sortiria 
car, una vegada més, quan al 
minut 41, els visitants es van 
avançar, gràcies a un xut po-
tent des de fora l’àrea. Calia 
remuntar a la segona part, 
per treure un resultat positiu.
A la represa, el partit es va 
descontrolar i es va tornar 
en una anada i tornada, que 
va provocar que es generessin 
moltes ocasions per part dels 
dos conjunts. El que estigués 

més encertat, seria qui con-
trolaria el duel.
Això no obstant, els dos por-
ters van ser les figures de la 
segona meitat, defensant les 
seves respectives porteries. 
S’arribava als últims minuts 
amb els blaus insistint i amb 
l’equip bolcat en atac. Tri-
guero va tenir dues grans 
oportunitats, però el porter 
del Granollers es va conver-
tir en l’estrella.
L’equip marxava amb zero 
punts, després de fer un 
partit molt meritós. El 15 de 
desembre, els blaus jugaran 
a Vilassar de Mar, després 
de descansar aquest cap de 
setmana.

Remuntada per salvar 
un punt

FUTBOL / LA VEU 

CF PALLEJÀ 2
CF IGUALADA 2

Les igualadines visitaven 
al Pallejà, equip de la 
zona baixa de la classi-

ficació que tenia moltes ganes 
de sumar els tres punts per 
sortir dels llocs de descens.
Des dels primers compassos 
de partit, les jugadores de 
Cubí van tenir el domini ab-
solut del joc, generant ocasi-
ons i instal·lant-se en camp 
contrari. Tot i això, les blaves 
no acabaven de materialitzar 
les jugades.
Així va ser com en un contra-
cop, les locals es van avançar 
en el marcador en una de les 

poques arribades a l’àrea que 
havien tingut. Tocava seguir 
remant.
A la segona part, la situació 
va ser la mateixa. Les blaves 
es trobaven bolcades en atac 
i, de nou, en un contraatac, el 
Pallejà va aconseguir fer el se-
gon gol. Tot i això, les blaves 
no van deixar mai de creure 
i van seguir atacant amb in-
sistència. Al minut 69, Sonia 
retallava distàncies.
El temps s’anava esgotant, i el 
resultat no es va moure fins al 
minut 90, quan Ortiz feia el 
segon gol per fer posar l’em-
pat al marcador. En el temps 
afegit, les anoienques van te-
nir opcions d’emportar-se els 
tres punts, però no van estar 
encertades de cara a porteria.

FUTBOL / LA VEU 

Primera derrota a Les 
Comes dels veterans 
de l’Igualada en un 

partit en què van saber reme-
nar les cireres, però van caure 
en jugades a pilota aturada. 
Dos serveis des dels noranta 
graus, dos gols. Però la jugada 
del partit va ser pel jugador 
blau Paco Sevilla, en tasques 
ofensives i amb marcador d’u 
contra dos, entrava amb for-
ça a l’àrea estretament vigilat 
pel seu defensor i en carrera, 
el jugador visitant patia un 
trencament muscular caient a 
terra. Paco Sevilla, amb tot a 
favor per marcar la igualada i 
anivellar el matx, decidia lliu-
rar l’esfèric per la línia de fons 
per així atendre al seu defen-

sor, que va haver de ser subs-
tituït per lesió. No cal dir que 
el magnífic gest del jugador 
blau, s’afegeix a la llarga tra-
jectòria esportiva i diu molt 
de l’extraordinària qualitat 
personal, posant en relleu els 
valors més nobles de l’esport, 
essent felicitat per tota l’expe-
dició visitant sense excepció, 
molt més que joc net.
Pel que fa al joc, primera mei-
tat de clar control local, però 
mancats de profunditat. Una 
badada en  defensa dels be-
naventurats, l’aprofita Sergi 
Massip per avançar als blaus. 
Amb un servei de cantonada 
i una ràpida contra en van 
tenir prou els visitants per 
posar-se al capdavant en el 
marcador i marxar al descans 
amb avantatge. En la segona 

meitat, el joc fluid dels blaus 
els va mancar la tranquil·litat 
i serenor per jugar a la zona 
de tres quarts amb un Bo-
naventura tancat en la seva 
parcel·la frenant les escome-
ses locals. Una centrada de 
Ramon Calsina la rematava 

de cap Ramon Balcells al fons 
de la xarxa igualant el matx. 
Quan tothom donava per bo 
l’empat, un altre servei de 
cantonada condemnava als 
blaus a millorar aquesta face-
ta del joc. 
Pels igualadins van jugar, 

Diego, Calsina, Balagueró, 
Joan M., Vicenç, Farré, So-
lís, Quim, Pau, Sevilla, Cos-
ta, Balcells, Alexis, Massip, 
Manel C., X.Moyes, Tort, 
delegat Ramonet. La prope-
ra jornada els blaus visitaran 
Cerdanyola.

Primera derrota a Les Comes amb protagonisme pel joc net
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BÀSQUET / LA VEU 

El Monbus CB Iguala-
da venia d’imposar-se 
al Calvià a domicili. 

Aquest passat dissabte toca-
va rebre a les Comes l’OPEL 
ZAVISA ALFINDÉN CB. El 
partit es disputava el passat 
dissabte 30 d’octubre a les 
17.45 a les Comes. El matx 
començava amb la tònica dels 
últims partits a casa, un Igua-
lada sense gaire ritme es man-
tenia una mica a l’expectativa 
del que feia el rival. El primer 
quart acabaria amb un 20 a 
22. Al segon període el partit 
canviaria per complet, pujant 
el nivell defensiu, els iguala-
dins aconseguien deixar als 
visitants en només 15 punts 

mentre n’anotaven 32. El re-
sultat a la mitja part era de 52 
a 37. Al tercer quart l’Alfin-
den no perdia la cara al partit 
i davant un conjunt anoienc 
que semblava recuperar les 
males sensacions del primer 
període, el marcador s’apre-
tava arribant al final d’aquest 
amb un 66 a 56. L’últim perí-
ode seria poc lluït igual que 
el tercer. 16 a 14 per a un de-
finitiu 82 a 70. Balanç de 10 
victòries i una derrota per 
al Monbus CB Igualada que 
permet mantenir al coliderat 
de lliga EBA amb el CB Vic. 
Avui dijous, 5 de desembre, 
el Monbus CB Igualada dis-
putarà els quarts de final de 
la lliga catalana EBA contra 
el CB Castelldefels a domicili.

El Monbus CB Igualada no afluixa el ritme

BÀSQUET / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
l’Anytime Fitness CB 
Igualada ha disputat 

doble jornada de lliga.
El dissabte es va jugar el 
partit corresponent a la jor-
nada número 10 de la com-
petició,  en què van rebre a 
un dels seus rivals directes, 
el Mataró. Des dels primers 
minuts, el conjunt igualadí 
va mostrar un joc seriós amb 
una gran defensa que va pro-
vocar un primer quart molt 
igualat. En canvi en el segon 
període el ritme de joc va 
augmentar provocant un in-
tercanvi constant de cistelles 
on el Mataró, amb un major 
encert, en va sortir afavorit, 
deixant així el marcador de 
30-25. La segona meitat va 
ser molt semblant al segon 
quart mantenint un inter-
canvi de cistelles constants i 
intentant afrontar les ratxes 
d’encert per part del rival. 
Un cop ja en els últims mi-
nuts i amb un marcador molt 
igualat, les blaves van patir 
una crisi d’anotació que va 
acabar de decantar el partit. 
Finalment el marcador va 

mostrar el resultat de 63-75. 
Parcials 12-9 18-26 19-20 
14-20 Anotadores: Compte 
(2), Carner (20), Enrich (11), 
Ojide (2), Lamolla (3), Jane 
(16), Amatlle (0), Aniento 
(2), Casamitjana (0), Segues 
(7), Iglesias(0), Guash (0)

Diumenge, derrota ajusta-
da contra el Sant Adrià
El diumenge es va  jugar el 
partit corresponent a la jor-
nada número 5 de la compe-
tició, on van rebre a un dels 
rivals més complicats de la 
categoria, el Femení Sant 
Adrià. Des dels primers mi-
nuts el conjunt igualadí va 
mostrar un joc seriós amb 
una gran defensa que va pro-
vocar un primer quart molt 

igualat aconseguint reduir el 
ritme de joc del rival, deixant 
així el marcador en 22-27. La 
segona meitat va ser molt 
semblant a la primera mei-
tat, però l’equip igualadí va 
aconseguir sobreposar-se en 
el marcador. Ja en els últims 
minuts, i amb un marcador 
molt igualat, l’equip rival va 
aconseguir una cistella final 
que va decantar el marca-
dor a favor del Sant Adrià. 
Finalment, el marcador va 
mostrar el resultat de 49-51. 
Parcials 10-13 12-14 14-9 
13-15 Anotadores: Compte 
(6), Carner (11), Enrich (2), 
Ojide (0), Lamolla (15), Jane 
(7), Amatlle (1), Aniento (6), 
Nastia (0), Segues (0), Iglesi-
as(1), Yañez (0). 

L’Anytime Fitness CB Igualada pateix 
dues derrotes en un cap de setmana 
amb doble jornada RUGBY / LA VEU 

El passat diumenge 
el conjunt (Corne-
l l à -Mar tore l l -Ano-

ia-Cocodriles) rebien a casa 
al conjunt (Químics-Ale-
lla-Reus). Un partit que ja es 
preveia intens, com a bona 
semifinal.
Les locals, amb major posses-
sió de la pilota, avançaven a 
camp contrari anotant la pri-
mera marca amb jugades pick 
and go de davantera. I pocs 
minuts després una errada 
en defensa permetia que la 9 
de les Craquers s’escapés del 
ruck assajant sota pals amb 
una jugada de llibre.
Es posaven de nou a nivell per 
continuar el matx. La pressió 
a camp contrari de les FEM 
RUGBY s’allunyava amb xuts 
potents de les Craquers, que 
tornant amb força anotaven 

una altra marca al marcador 
just abans de la mitja part.
A la segona, reprenien el 
matx amb canvis en ambdós 
equips, alentint una mica 
el joc. Amb tot, va haver-hi 
bona transició de pilota en 
ambdós equips fins al minut 
58, on de nou una jugada de 
les locals assajava igualant el 
partit.
Matx finalitzat amb empat, 
impossible per una semifi-
nal.
En els 10 minuts de pròrro-
ga les noies del Craquers van 
entrar amb intensitat fins 
aconseguir l’assaig que mar-
cava el final del partit.
Les locals van veure com s’es-
capava la final en els minuts 
de pròrroga i probablement 
es mereixien millors resul-
tats per la temporada que es-
tan fent, però aquest cop no 
va poder ser

Derrota amarga del FEM 
RUGBY

Dissabte, 7 de desembre, a Les Comes, a partir de les 9h

Torneig de Bàsquet Femení Ciutat d’Igualada
Hi participen CB Lleida, CN Tàrrega, Bàsquet OMS i Club Bàsquet Igualada, 

categoria preinfantil femení.

Som-hi CBI! 
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L’Igualada Rigat cau al Palau Blaugrana
HOQUEI PATINS / LA VEU 

FC BARCELONA 8
IGUALADA RIGAT 4

L’Igualada Rigat va per-
dre per 8 gols a 4 contra 
el FC Barcelona, en un 

partit d’hoquei atractiu que 
va tenir tots els ‘ingredients’ 
per denominar-se un autèn-
tic clàssic. Tot i la derrota, els 
arlequinats no van renunciar 
al joc que els ha portat a viu-
re aquest moment de la tem-
porada tan ‘dolç’ i de fet, són 
tercers classificats i també són 
el tercer equip més golejador, 
amb 50 dianes.
Els plans de l’equip de Cesc 
Linares es van esquerdar molt 
aviat, amb un gol de Pau Bar-
galló al segon vint de partit. 
Tot i l’1 a 0 els de Francesc 
Linares no van renunciar al 
matx que havien plantejat i 
van disposar d’un parell d’ac-
cions claríssimes a la contra 
que podrien haver suposat 
l’empat. El marcador es va 
mantenir fixat en aquesta di-
ferència mínima durant 17 

minuts en gran part gràcies a 
Elagi Deitg, que va aturar una 
FD per blava a Palau.
Els arlequinats van aguantar 
molt bé els minuts d’inferiori-
tat, però quan només faltaven 
2 segons per acabar-la, Rodri-
gues va caçar una bola interi-
or per fer el 2 a 0. Tres minuts 
més tard, Helder Nunes, feia 
el 3 a 0. Ton Baliu va reduir 
distàncies abans de la mitja 
part, culminant una gran ju-
gada personal que va superar 
a Fernández per l’escaire.
A la represa, al minut i mig 
Palau va rebre una assistència 
de Pla i va batre al porter blau-
grana per alt. El 3 a 2 amena-
çava el resultat favorable al 
Barça, però Nunes i Rodrigues 
van tornar a marcar, quatre i 
sis minuts més tard que el gol 
de Palau. Pau Bargalló va es-
tablir quatre gols de diferència 
(6-2) amb una diana al minut 
36.
Amb el 6-3, va aparèixer el 
pitxitxi de la lliga, Jordi Mén-
dez, que va llençar un mís-
sil des del vèrtex superior de 
l’àrea blaugrana i el cop de 

cullera va anar de pal a pal i 
dins. Aquí va arribar un altre 
gran moment del partit. Pla va 
disposar d’una FD per 10 fal-
tes d’equip, però no va poder 
superar Fernández. Després 
de la jugada a pilota aturada, 
Pablo Álvarez va aparèixer per 

fer el 7 a 3 i intentar apagar els 
ànims arlequinats. Però aquest 
Igualada no s’arronsa i un dels 
júniors ho va demostrar amb 
un remat al segon pal que va 
tornar a reduir la diferència a 
3. Alabart va establir el defini-
tiu 8 a 4. Un premi d’hoquei 

i gols pels espectadors del Pa-
lau Blaugrana que van veure el 
partit entre el segon i el tercer 
classificats de l’OK Lliga.
El proper compromís de 
l’Igualada Rigat serà davant el 
CE Noia, a Les Comes, demà 
divendres 6 de desembre.

L’Igualada Femení HCP es desfà del 
cuer i es manté líder invicte
HOQUEI PATINS / LA VEU 

CH VILA-SANA3
IFHCP 5

El partit va comen-
çar obert i amb clares 
ocasions per ambdós 

equips que no s’acabaven de 
concretar en gol gràcies a 
les intervencions de les dues 
porteres, Sara Céspedes per 
part del Vila-sana i de Mòni-
ca Ferrer per part de l’equip 
igualadí.
Al minut deu, una bona ac-
ció individual de l’asturiana 
de l’equip lleidatà, “Angy” 
Fernández, va suposar el pri-
mer gol del partit, favorable 
al Vila-sana. Les igualadines 
reaccionaven amb una nova 
bateria de bones ocasions que 
la portera local refusava, no 
sense problemes. Però a cinc 
minuts del final de la primera 
meitat el Vila-sana marcava 
el segon en una altra bona ac-
ció d’Angy Fernández. Amb 
aquest resultat s’arribava al 
descans amb la sensació que 
el partit el remuntarien les ju-
gadores de “Pulgui”.
A la segona part les iguala-
dines van sortir amb tot, i 
fruit d’una defensa individual 

a tota la pista va forçar errors 
de les locals. Així, en els pri-
mers set minuts de joc de la 
segona part, l’Igualada Feme-
ní HCP ja havia capgirat el 
marcador gràcies als gols de 
Carla Claramunt, Elba Gar-
reta i Laia Cid. La pressió es 
va mantenir i les igualadines 
encara marcarien dos gols 
més; el segon de Laia Cid i el 
de Queralt del Àguila. En els 
darrers minuts, les locals ma-
quillaven el resultat amb un 
gol de Teresa Payá.
Amb aquesta nova victòria 
l’Igualada Femení HCP es 

manté líder invicte del grup 
A de Nacional Catalana i 
suma 32 punts gràcies a deu 
victòries i dos empats. A dues 
jornades d’acabar la primera 
fase del campionat, les igua-
ladines ja estan classificades 
per la Copa Generalitat i l’ac-
cés al grup 1 de la segona fase.
El proper partit es jugarà a 
Les Comes contra el CHP Bi-
gues i Riells, diumenge vinent 
a les 12.30 h, on les bigueta-
nes esgotaran les opcions 
matemàtiques per a intentar 
classificar-se al grup 1 de la 
fase següent.

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

El cap de setmana passat 
a les Comes es va gau-
dir del millor hoquei 

línia nacional en categoria 
Infantil amb participants d’al-
tres ciutats i comunitats espa-
nyoles com Madrid, Bilbao, 
Valladolid, València..., i on 
l’Igualada participava, tant a 
nivell de joc, com a organit-
zador de la primera Seu Or 
Infantil.
El primer partit dels iguala-
dins va ser contra el CPLV. 
Els jugadors de casa realitza-
ven jugades preparades però 
els de Valladolid arribaven 
molt més ràpids a porteria 
i capgiraren el marcador en 
una segona part molt inten-
sa. Els igualadins intentaven 
de poder arribar a porteria 
i marcar els gols que li feien 
falta. Això no obstant, el re-
sultat final de 7-3 a favor dels 

de Valladolid no feia palesa 
de la lluita dels anoiencs.
El segon matx,  contra un dels 
eterns rivals de Barcelona, els 
Tucans, es desenvolupava si-
milar al partit del matí, en-
cara que el cansament dels 
igualadins feia que el resultat 
final fos de 7-1. Així i tot, els 
ànims dels igualadins no s’en-
fonsaren per poder  encarar 
el tercer partit.
El partit de diumenge, tercer 
del cap de setmana  pels in-
fantils, va ser més equilibrat 
que els altres dos. El Metro-
politano de Bilbao va ser un 
rival similar a l’equip igualadí. 
A la primera part, i amb un 
power a favor, arribava una 
de les jugades importants, 
avançant-se en el marcador. 
Això no obstant, l’empat que 
arribava quan faltaven pocs 
segons forçaven una pròrroga 
i el gol d’or que el va anotar el 
conjunt basc.

Les Comes rep equips 
infantils de tot l’Estat
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HANDBOL / LA VEU 

Desplaçament del Fin-
ques Argent Handbol 
Igualada el passat dis-

sabte a Martorell per disputar 
un encontre important contra 
l’Handbol Martorell.
Pels dos equips era necessari 
guanyar aquest partit ja que 
son rivals directes en la classi-
ficació de la lliga i la victòria 
suposava deixar els llocs peri-
llosos del descens.
Ja des de l’inici del partit 
l’Igualada va jugar molt bé tant 
en defensa com en atac i va 
estar sempre pel davant en el 
marcador. El partit va ser molt 
espectacular, ja que l’Hand-
bol Martorell mai va deixar 
de lluitar, però els d’Igualada 
van  oferir un joc molt efec-
tiu en atac i una defensa molt 
dura que no va donar opcions 
en cap moment al Martorell i 

va acabar la primera part amb 
un 13 a 14 que no reflectia el 
que es veia a la pista.
En la segona part l’Igualada va 
començar a distanciar-se en el 
marcador però unes decisions 
gens encertades de l’arbitratge 
va deixar durant uns minuts a 
l’Handbol Igualada amb no-
més dos jugadors a la pista. 
Aquest fet va descentrar molt 
a l’equip igualadí i va permetre 
als del Baix Llobregat igualar 
el resultat al marcador els pri-
mers 15 minuts de la segona 
part. 
Però el conjunt igualadí va 
saber mantenir la calma i en 
els últim quinze minuts de 
partit va recuperar el seu atac 
i amb un parcial de 2 a 10 va 
deixar el marcador amb un 
resultat contundent de 24 a 
33, molt merescut per l’equip 
de l’Anoia. 
Excel·lent partit, el de l’Hand-

bol Igualada, que a part de que 
desplegar un joc espectacular 
va saber lluitar ordenadament 
i recuperar-se quan es va igua-
lar el marcador.
Amb aquest resultat, l’Iguala-
da puja 3 llocs a la lliga i deixa 
enrere els jocs de  descens.  El 
proper partit a Igualada el diu-
menge 15 de desembre contra 
el  BM Barberà. 

Fitxa tècnica
Entrenador: Pol Cantero,   
Ajudant : Hilari Canales
Porteria: Jordi Bermejo (9 atu-
rades) i Martí Mendez (7 atu-
rades)
A la pista : Max Segura (1), 
Esteban Lezama (2), Marc Es-
pinagosa, Arnau Capitán(3), 
Josep Lluis Álvarez (3), Ser-
gi Garcia (2),   Xavi Oliva (3), 
Jordi Grado (14), Marc Vilc-
hes, Roger Calzada(1), Mark 
Fresnedoso (4). 

L’Handbol Igualada s’emporta una 
important victòria contra un rival 
directe

TENNIS TAULA / LA VEU 

El passat dissabte l’equip 
igualadí de 2a nacional 
es va desplaçar fins a 

Reus per disputar la 9a jorna-
da de la lliga estatal.
L’equip format per Daniel 
Luco, David Vinyals, i Fran-
cesc Masip no van tenir opci-
ons contra un equip en hores 
altes format per Pablo Aday, 
Ruslan Amzaev i Ferran Bus-
quets.
El partit va començar amb 
Vinyals contra Alday, que es 
va desfer del palista iguala-
dí per un 3 a 0, tot i que els 
dos primers 11’s van ser força 
ajustats. Seguidament era el 
torn de Luco, que s’enfronta-
va contra Ruslan, en un partit 
on el jugador local va sortir a 
per totes i va guanyar amb un 
contundent 3 a 0. El CPPI era 
conscient que o escurçava di-
ferències o el partit es ficava 
quasi impossible. Masip con-
tra Busquets va ser un partit 
clau, on Francesc va començar 
molt bé ficant-se 2 sets a 0 a 
favor però llavors el jugador 
rival molt ben acompanyat pel 

nombrós públic assistent i ju-
gant a un gran nivell va acon-
seguir capgirar el marcador 
enduent-se el partit per un 3 
a 2 ajustat.
El partit es ficava molt difí-
cil. Sortia a la pista David per 
jugar contra Ruslan, que es 
va desfer de l’igualadí per un 
clar 3 a 0. A partir d’aquí tot 
va seguir fent baixada, Pablo 
guanyava per un ajustat 3-0 
a Francesc i en l’últim partit 
Ferran va derrotar a Daniel, 
que no va tenir la seva millor 
tarda, per un clar 3-0.
La classificació queda molt 
apretada, en aquests moments 
el CPPI està en 5a posició, a 
una victòria de la 3a posició 
que dóna dret a jugar la fase 
d’ascens però a una derrota 
també de la 10a posició que 
implicaria baixar de categoria.
El proper partit serà el dis-
sabte 14 de desembre a les 
17:00 a Les Comes contra el 
Torelló, equip que porta les 
mateixes victòries i derrotes 
que el CPPI i que tenen un 
jugador d’alt nivell, Jordi Pi-
ella, antic campió individual 
de Catalunya Absolut.

Derrota contundent del 
CPP Igualada a la pista 
del Reus
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Tres podis per als atletes del CAI al 
Cros Internacional de Granollers
ATLETISME / LA VEU 

Els i les atletes del CAI 
Petromiralles/Jocnet 
tingueren una brillant 

actuació global al  53è Cros 
Internacional de Catalunya - 
Ciutat de Granollers, disputat 
diumenge al matí. El Cros de 
Granollers és el més prestigi-
ós del calendari català, i l’únic 
que forma part del calendari 
RFEA d’enguany. Les proves 
eren puntuables per al G.P. 
Català de Cros de la FCA, i 
comptaren amb una  multitu-
dinària participació  dels atle-
tes capdavanters de l’atletisme 
català de les diferents catego-
ries i també de destacats atle-
tes internacionals.
Entre l’àmplia representació 
d’atletes del C.A.Igualada Pe-
tromiralles van sobresortir la 
victòria de Carla Bisbal en Ca-
dets femení, el 2n lloc de Ri-
duan Boulbayem en categoria 
Sub-18 masculí, el 3r  d’Iker 
Pérez, en Sub-10 masculí i el 
4t lloc d’Oriol Alonso en ca-
tegoria Sub-14 masculí, així 
com el 5è lloc d’Abdennasser 
Oukhelfen i el 6è de Lahcen 
Ait Alibou en la prova Sènior/
Promesa Internacional mas-
culí, entre altres grans actua-
cions en les diferents curses.
Carla Bisbal era la guanyado-
ra en categoria Sub-16 femení  

amb 7’ 49” sobre 2.000 m de 
cursa, entrant 34a Francina 
Massagué amb 9’ 08”, 39a Mar 
Planas amb 9’ 21”, 43a Andrea 
Gil amb 9’ 32” i 54a Núria 
Moix amb 10’ 04”, el que els 
donava el 2n lloc per equips.
Riduan Boulbayem assolia la 
2a posició en categoria Sub-18 
masculí amb 17’ 13”, entrant 
13è Cesc Lacueva amb 18’ 35”, 
mentre Sergi Santamaría as-
solia la 12a posició en Sub-20 
masculí, amb 18’ 56” sobre el 
recorregut de 5.500 m conjunt 
amb els Juvenils.                                 
Abdennasser Oukhelfen as-
solia una gran  5a posició en 
Sènior en la prova Promesa/
Sènior Internacional masculí 
amb  31’ 40”, seguit de Lah-
cen Ait Alibou, 6è Sr. amb 31’ 
44”, prova dominada pel kenià  
Josphat Kiprono amb 31’ 07”, 
sobre els 10 km de cursa.                                  
La guanyadora absoluta feme-
nina va ser Mercy Chemutai 
Koech (Kènia)  amb 27’ 22”, 
sobre 8.000 m de cursa.
Cal ressaltar també la 3a po-
sició d’Iker Pérez en categoria 
Sub-10 masculí, amb 2’ 33”, 
entrant 48è Arnau Callizo 
amb 3’ 07”, 61è Kilian Bus-
quets amb 3’ 18”, 68è Sami 
Serra amb 3’ 24”, i 72è Marcel 
Argelich  amb 3’ 33”, sobre 750 
m.
En Sub-14 masculí era 4t Ori-

ol Alonso amb 8’ 57”, entrant 
73è Ulisses Caldito amb 11’ 
57”, sobre 2.500 m de cursa.
Berta López era 16a en cate-
goria Sub-18 femení amb 16’ 
30”, seguida d’Anna Torras, 
18a amb 16’ 30”, sobre  4.000  
m de cursa conjunta amb les 
Sub-20.
José Antonio Fernández era 
21è en categoria Màster M-35 
masculí, amb 18’ 57”, sobre 
5.000 m de cursa.
En Sub-12 masculí era 25è 
Outmane El Aggari amb 6’ 
04”, entrant 30è Dídac Soler 
amb 6’ 05”, sobre 1.500 m de 
cursa.
En Sub-10 femení era 25a  
Nora Andrés amb 3’ 08”, 38a 
Berta Márquez amb 3’ 18” i 
64a Elena Jiménez amb 3’ 57”, 
sobre 750 m de cursa conjunta 
amb els masculins.
En Sub-12 femení era 34a  
Mabintou Cámara  amb 4’ 
44”, 56a Blanca Moreno amb 
5’ 11”, 72a Vinyet Pont amb 5’ 
25”, i 88a Itxaso Pérez  amb 6’ 
00”, sobre 1.000 m  Alicia Font 
era 39a en categoria Sub-14 fe-
mení amb 4’ 23”, sobre 1.000 
m de cursa.
En categoria Sub-8 masculí/
femení era 7è Gerard Pont, 
amb 1’ 44”, i 41è Pol Grados 
amb 2’ 11”, entrant 21a femení 
Rut Sánchez, amb 2’ 10”, sobre 
300 m de cursa.

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del C.A. Igualada 
Petromiralles, Abderra-
zak Samaoui, va assolir 

diumenge una molt destacada 
77a posició en la seva catego-
ria, entrant 134è general en la 
39a edició de la Marató de Va-
lència - Fundación Trinidad 
Alfonso, prova què va comptar 
amb la participació de desta-
cats atletes del fons estatal i 
internacional, amb una mul-
titudinària participació d’uns 
25.000 atletes.
Abderrazak Samaoui es va 
classificar 77è de la seva cate-
goria i 134è general, amb un  
registre de 2 h 26 m 29 seg, 
marca personal.  També hi 
van participar Josep Martí, 
2.895è amb 3 h 06 m 53 seg 
i els corredors del CAI Popu-
lar Jordi Ferrús, 3.493è amb 
3 h 11 m 50 seg i Iolanda Al-
menara, 1.650a en els 10 km 
amb 51 min 15 seg. 
Es van imposar en la Marató els 

etíops Kinde Atanaw Akayew,  
amb 2h. 03m. 51seg., rècord de 
la prova i Roze Dereje en fem. 
amb 2h. 18m. 30seg.               
Cal ressaltar que els guanya-
dors absoluts dels 10 Km. van 
ser Joshua Cheptegei - Uganda 
- amb 26 m. 38 seg., i Linn Mó-
nica Nilsson - Suècia - amb 32 
m. 53 seg., ambdues marques 
nous rècords mundials en ruta 
de la distància.

Corredors del CN Igualada, 
també a València
Aquest cap de setmana, runners 
del CNI juntament amb l’equip 
d’Infinit Running, s’han des-
plaçat a València per participar 
en la 39a Marató Trinidad Al-

fonso. Gràcies a tota una ciutat 
plenament dedicada a la cursa, 
amb animació musical a molts 
punts del recorregut, i al caliu 
del públic, que va ajudar a tot 
el grup a córrer a bons ritmes i 
completar la Marató de manera 
satisfactòria. Van participar-hi 
José M Torres (03:07:29), 
Marc Teixé (03:13:34) Pipo 
Pujol (03:13:36), Ramon Vi-
ladot (03:46:07), Ramon Pe-
lejà (04:24:43), Daniel Pe-
lejà (04:29:31) Oscar Galàn 
(04:32:48). Alhora es va dur a 
terme també la Cursa 10k, a la 
seva última edició,  Del CNI  va 
participar Eva M Egea (57’ 34’’), 
amb sortida i arribada a l’espec-
tacular Ciutat de les Arts.

Corredors del CAI i del CNI, a la 
Marató de València

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat, 
14.550 atletes parti-
ciparen en la 21a edi-

ció de la Cursa dels Bombers 
de Barcelona, entre ells desta-
cats atletes del fons català. El 
guanyador absolut va ser l’at-
leta del F.C. Barcelona Artur 
Bossy, amb 29’ 44”, mentre en 
femenines s’imposava Marisa 
Casanueva (Atl. San Sebas-
tián)  amb 34’ 17”.
Hi van participar 28 atletes 
del C.A. Igualada Petromi-
ralles, del CAI Popular i del 
CAI Triatló, sobresortint la 
3a posició femenina absolu-
ta i 91a general de Naima Ait 
Alibou, amb 35’ 03”.                          
Aquestes foren les classifica-
cions i registres assolits pels 
corredors del C.A. Igualada 
Petromiralles en la prova bar-
celonina:
- 91a: Naima Ait Alibou  - 35’ 
03” - 3a fem.
-209è: Carles Grifé -  37’ 19” 
-240è: Joan Riera -  37’ 41”
-553è: Carles Riba -  40’ 09” 
-611è: Ritxi Segura -  40’ 35” 
-671è: Robert Rey -  41’ 00” -      
-719a: Francina González - 
41’ 18”
-1.234è: Eduard Graell -    43’ 

23”
-1.706è: Felip Castellano -   
45’ 28” 
-1.936è: Pep Torras - 46’ 10” 
-1.976è: Rafa Moya - 46’ 18” 
-2.534a: Sònia Magallón -   
47’ 50” 
-2.695è: Josep Ma Segura -  
48’ 15”
-3.053a: Carlota Llorach -  49’ 
04”
-3.160è: Noel Moreno -  49’ 
17”
-3.361a: Maribel Grau -  49’ 
44” - 
-3.440è: Juan Prieto -  49’ 55” 
-3.722a: Marta Rey -   50’ 35” 
-4.464è: Travis Oliver - 52’ 
18”
-4.874a: Àngels Costas - 53’ 
14” -
-6.218è: Rossend Sànchez - 
56’ 11” -
-6.380a: Gemma Ventura -   
56’ 38” -                                   
-6.953è: Jordi Riba - 58’ 08” 
-7.514a: Meritxell Casadesús- 
59’ 42”
-8.595a: Ma Angels Elvira -1 
h 03’ 38”
-8.597a: Anna Poch - 1 h 03’ 
38” 
-8.601a: Montse Jiménez  - 1 
h 03’ 38” 
-8.647a: Cristina Riba - 1 h 
03’ 38” 

Naima Ait Alibou 
(CAI), 3a a la Cursa dels 
Bombers

ATLETISME / LA VEU 

El fondista del C.A.Igua-
lada Petromiralles Ab-
dessamad Oukhelfen, 

ha estat seleccionat per la Reial 
Federació Espanyola d’Atletis-
me per participar en el Cam-
pionat d’Europa Sub-23 de 
Cros, què es durà a terme a la 
ciutat portuguesa de Lisboa, 
aquest diumenge 8 de desem-
bre,  formant part de la selec-
ció espanyola Sub-23.  Amb 
la Selecció estatal hi partici-
paran 7 atletes d’aquesta cate-
goria Sub-23, nascuts els anys 
1997/1998/1999.
En aquesta competició, que 

arriba a la seva 26a edició, pel 
que fa a la selecció espanyola 
hi prendran part 40 atletes, 20 
masculins  i 20 femenines, en 
les diferents categories. Abdes-
samad Oukhelfen ha assolit 
enguany unes millors marques 
de 28’30”03 en els 10 km, i de 
13’39”27 en els 5 km, què junt 
amb les seves grans actuaci-
ons en la present temporada 
de Cros, entrant 5è absolut al 
Cros Internacional d’Atapuerca 
i 6è absolut al d’Alcobendas li 
han possibilitat la seva selecció 
per participar en aquest cam-
pionat internacional, en el que 
participen els atletes més des-
tacats a nivell europeu.

Abdessamad Oukhelfen 
(CAI), convocat amb la 
selecció espanyola 
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CURSES DE MUNTANYA / LA 
VEU 

La FEEC (Federació 
d’Entitats Excursionis-
tes de Catalunya) amb 

el seu president Jordi Merino 
al capdavant va celebrar diu-
menge passat a Capellades la 
gala de repartiment de premis 
de les diferents competicions 
que organitza.
L’entitat anoienca Club Ex-
cursionista UECANOIA va 
rebre la màxima distinció en 
la categoria de curses verti-

cals guanyant la 10a edició de 
la Copa Catalana de Curses 
Verticals. 
La Copa d’enguany constava 
de 4 proves que es van cele-
brar en diferents indrets del 
territori català i que agrupant 
els metres de desnivell de les 
4 curses sumaven 4750 m, i 
que els membres de la secció 
de curses de muntanya van 
haver de lluitar una a una 
sumant el màxim nombre de 
punts en cada una d’elles. 4 
dels seus membres, Pere Mar-
sé, Xavi Patiño, David Patiño 

i Albert Ferrer van despla-
çar-ser fins a Capellades per 
recollir el guardó.
A més d’aquesta distinció 
a nivell d’equip per l’enti-
tat anoienca, va haver-hi els 
premis individuals, com per 
exemple, el segon i el tercer 
lloc aconseguits per Xavi Pa-
tiño i Pere Marsé respectiva-
ment, en curses verticals; o bé 
el segon lloc d’Albert Ferrer 
en curses de raquetes de neu 
i la primera posició de David 
Núñez en categoria màster 50 
de curses de muntanya.

El Club Excursionista UECANOIA 
campions de la 10a Copa Catalana de 
Curses Verticals de la FEEC

CURSES DE MUNTANYA / LA 
VEU 

Diumenge 1 de desem-
bre es va disputar a 
Vilafranca del Pene-

dès la 10a edició de la Pujada 
a Sant Pau, cursa de munta-
nya organitzada pels Falcons 
de Vilafranca.
La cursa, de 10 km i 300 m 
de desnivell positiu, va man-
tenir el recorregut dels dar-
rers anys, amb un circuit que 
sortia de la zona esportiva de 
Vilafranca i que constava de 
dues pujades a la muntanya 
de Sant Pau per corriols i pis-
tes. 

El recorregut, amb un traçat 
ràpid amb algun tram tècnic, 
està pensat per aconseguir 
acostar al món de les curses 
de muntanya a persones que 
fins al moment no ho havien 
provat.
La prova va finalitzar amb 
4 UEC’s als diferents podis: 
Joan Rosich 3r absolut en ca-
tegoria masculina, Marta Se-
gura 2a sènior femenina, Ber-
nat Planas 3r veterà i Pepita 
Carner com a 3a veterana.
Ara caldrà veure el recomp-
te final de punts per veure si 
finalment es va aconseguir 
l’objectiu dins de la Lliga 
Gran Penedès.

La UECANOIA lluita 
pel subcampionat de la 
Lliga Gran Penedès

ESQUAIX / LA VEU 

Gran rush final de 
l’igualadí Bernat Jau-
me, que després d’ai-

xecar el seu tercer PSA a No-
ruega va quedar subcampió a 
València d’un PSA10k.
L’anoienc va tenir un quadre 
complicadíssim des de les 
primeres rondes i ja en el pri-
mer partit, rival perillós i in-
còmode davant Mohammad 
Alsarraj (Jordania), 11/5, 
11/7, 8/11, 13/15, 11/8. En el 
camí cap a semis, de nou ri-
val perillós i experimentat, el 
francès Fabian Verseille gua-
nyant-lo per 11-7, 9-11, 11-5, 
11-4.
A semis, en un partit agònic 
de 3-2, 12-10 al tie-break, 
l’igualadí va dominar l’egipci 
Ahmed Hosny 107 del ràn-
quing mundial. Però en la 
final davant el compostel·là 
Carlos Cornes, en un partit 
enredat, molt tens i sense la 
frescor dels partits prece-

dents, l’anoienc va cedir per 
un renyit 11-9, 8-11, 6-11, 
8-11. Toca un descans i fer 
l’últim push de la temporada 
a Bombay (Índia). 

Victòria convincent del 2n 
equip RS-PLASTNET de lli-
ga catalana
L’equip de lliga catalana que 
juga a 2a divisió va guanyar 
a domicili 1-3 al Marconi de 
Terrassa i es consolida en un 
dels llocs capdavanters del 
seu grup.

Francesc Xavier Torelló, un 
dels grans retors de la tempo-
rada va sumar el primer punt 
guanyant 11-3, 11-5, 11-5 a 
Toni Cañasveras, Joan Llo-
rach en canvi va cedir davant 
Narcís Sánchez per un triple 
7-11, però els nostres van 
capgirar el marcador gua-
nyant primer gràcies a Toni 
Jiménez enfront Massimo 
Milesi 11-3, 11-13, 11-8, 11-9 
i després Toni Fernández 
guanyant Robert Gutiérrez 
11-5, 11-7, 7-11, 12-10.

Bernat Jaume, subcampió a València

PILOTA BASCA / LA VEU 

El diumenge 1 de de-
sembre van tenir lloc 
al Club Natació Bar-

celona, les semifinals del 
Campionat de Catalunya de 
Pilota Basca, on els integrants 
d’aquesta secció del Club Na-
tació Igualada, Joan Oliva 
i Quim Oliva, van guanyar 
als seus respectius oponents.   
Els resultats van ser: 

Quim Oliva (C.N. Igua-
lada) 22, José  Félix  Gó-
mez (C.N.Terrassa) 6. 
Joan Oliva (C.N.Igua-
lada) 22, Daniel  Holga-
do (Casa de los Navarros) 12. 
La final d’aquests campionats 
se celebrarà a Terrassa el dia 
15 de desembre, una final in-
tegrada per dos igualadins, 
pare i fill. Serà una final molt 
interessant, però tot quedarà 
en família.

Quim Oliva i Joan Oliva, 
pare i fill, jugaran la 
final de Pilota Basca
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Enric Ruiz Ballesteros   
President Moto Club Igualada

Marc Castells i Berzosa   
Alcalde d’Igualada

Jesús Miguel Juárez Tamayo
Alcalde de Santa Margarida de Montbui

Salutacions

En nom de la Junta del Moto 
Club Igualada i del Comitè 
Organitzador del 21 Ral·li 

Ciutat d’Igualada, us dono la ben-
vinguda a la 21a edició d’aquesta 
cursa, enguany emmarcada din-
tre de la Copa de España de Es-
cuderías, un projecte que ens es-
perona i que posa de rellevància 
l’aposta de l’entitat per l’esport del 
motor a Igualada, l’Anoia i en-
guany també arreu del país. 

Un any més, l’esdeveniment rep-
ta a tot l’equip humà del MCI a 
superar les dificultats organit-
zatives que comporta una prova 
d’aquestes característiques. El 
Comitè Organitzador ha estat 
treballant intensament durant 
els darrers mesos amb la finalitat 
de poder adaptar un Ral·li, ben 
consolidat dintre del Campionat 
Català, a les directrius i exigèn-
cies de tot un Campionat Estatal, 
superant en la majoria dels casos 
els entrebancs que hem hagut de 
patir al llarg d’aquest període.
Sense els nostres Patrocinadors 

i/o Col·laboradors aquest fet no 
hauria estat possible, per tant 
m’agradaria agrair molt especial-
ment l’ajuda i predisposició rebu-
da de tots ells. També donar les 
gràcies als companys oficials d’al-
tres entitats com la nostra, vin-
guts  d’arreu de Catalunya i fins 
i tot del país veí, que desinteres-
sadament desenvolupen les seves 
tasques esportives i de seguretat 
durant aquest cap de setmana tan 
intens.

Tanmateix aprofito per apreci-
ar la col·laboració i suport rebut 
per la resta de municipis per on 
transcorre la cursa i la compren-
sió de tots els veïns afectats.

Per últim desitjar-vos a tots els 
afeccionats que gaudiu tant com 
pugueu de la nostra prova, però 
que ho feu de manera responsa-
ble seguint les indicacions de se-
guretat de l’Organització i tenint 
molta cura de l’entorn, per tal de 
fruir d’un bon espectacle sense 
riscos.

C iutat esportiva, ciutat de 
motor. El Ral·li Ciutat 
d’Igualada és un esdeve-

niment que, amb tots els mèrits, 
forma part del patrimoni espor-
tiu de la ciutat. 

En aquesta ocasió, la vint-i-une-
na edició arriba en unes dates 
que pràcticament coincideixen 
amb l’acabament d’un any en què 
Igualada ha viscut amb intensi-
tat el títol de Ciutat Europea de 
l’Esport, i aquesta coincidència 
em permet incloure l’apartat del 
motor en un balanç que per força 
ha de ser positiu.

Fa més de dues dècades que Igua-
lada dona nom a un ral·li que en-
guany n’acollirà la sortida, el rea-
grupament, el parc d’assistència i 
l’arribada. Per tant, a banda de fer 
un reconeixement a la tasca dels 
organitzadors, que han sabut su-
perar totes les dificultats per do-
nar-hi continuïtat, us convidem a 
gaudir de la prova i, també, de la 
ciutat. 

Una ciutat esportiva que aquests 
dies es converteix, amb molt de 
gust, en capital del motor.

Una de les proves més pres-
tigioses i importants del 
calendari automobilístic 

català, el 21è Ral·li Ciutat d’Igua-
lada, tindrà enguany a Montbui 
un destacat protagonisme. El pro-
per dissabte 7 de desembre l’eix 
central de la carretera de Valls 
acollirà l’espai de reagrupament 
(Parc Tancat) on aniran arribant 
els vehicles participants. Serà una 
oportunitat única per veure de 
prop, a Montbui, als millors pilots 
i vehicles.

Convidem a totes les persones que 
formaran part d’aquesta gran ca-
ravana humana a conèixer Mont-

bui, a gaudir de la seva estada 
durant aquella jornada al nostre 
municipi i a apropar el món dels 
ral·lis als nostres veïns i veïnes. 
També agraïm la bona predispo-
sició de Moto Club Igualada, una 
entitat que ha facilitat en tot mo-
ment una bona entesa amb l’Ajun-
tament i que ha demostrat una 
exemplar capacitat organitzativa, 
així com agraïm la tasca de totes 
aquelles persones que vetllaran 
perquè l’activitat es desenvolupi 
de la millor manera possible.

Us convidem a acompanyar-nos 
en aquesta gran festa del motor 
que viurem a casa nostra.

Estimad@ aficionad@, 

Es un placer para mí poder sa-
ludarte a través de estas líneas 
y darte la bienvenida a este 21º 
Rally Ciudad de Igualada. La cita 
catalana, que cumple su vigesi-
moprimera edición, pertenecerá 
por primera vez a la Copa de Es-
paña de Escuderías de Rallyes de 
Asfalto.

La prueba, que se celebra el sába-
do 7 de diciembre, constará de un 
total de seis tramos, a realizar en 
dos ocasiones. De esta manera, 
los equipos participantes dispu-
tarán doce tramos en una misma 
etapa, completando casi 126 kiló-
metros cronometrados. La cere-
monia de salida del Rally Ciudad 
de Igualada se desarrollará en la 
Rambla de Igualada, el parque 
cerrado en la Avenida de Europa 
y la entrega de trofeos en el con-
cesionario Toyota de Igualada. 

Por supuesto, me gustaría agra-
decer el gran esfuerzo que hace 
el organizador de la prueba, el 
Moto Club Igualada, por sacar 
adelante año tras año una prueba 
de semejante calibre que, además 
este año, es puntuable a nivel na-
cional para la Copa de España de 
Escuderías de Rallyes de Asfalto. 
Y, cómo no, debo pediros a todos 
los amantes de este deporte que, 
por favor, colaboremos de forma 
unánime para que este rally tenga 
el éxito deseado. Recuerda que la 
seguridad de un rally comienza 
por la de uno mismo

No me gustaría despedir estas pa-
labras sin mostrar mi más sincero 
agradecimiento a todas las institu-
ciones y empresas que colaboran 
con la organización de la prueba y, 
por supuesto, a todos los medios de 
comunicación y aficionados que di-
funden esta gran cita deportiva. 

Un saludo y ¡a disfrutar del rallye!

Manuel Aviñó
Presidente R. F. E. de A. 
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PROGRAMA HORARI 

Data Hora Acte Lugar 

Divendres
06-12-19

ynulataC .vA 00:01 a 

15:30 1a Reunió de comissaris esportius     Oficina permanent 

15:30 a 19:30 Entrega de documentació 
verificacions administratives Oficina permanent 

I atoyoT.cnoCVerificacion s tècniques 54:91 a 54:51 gualada 
20:00 Hora límit presentació pre-parc de sortida Rambla d’Igualada 

20:15 Cerimònia de sortida 
Presentació pilots Rambla d’Igualada 

22:00 Publicació llista d’autoritzats a prendre sortida Taulell d’anuncis 
www.rallyigualada.com 

23:00 Hora límit d’entrada aparcament nocturn Parc tancat
Av.Europa 

Dissabte 
07-12-19

07:00 Hora límit d’entrada a Parc tancat Parc tancat 
Av.Europa 

07:30 Briefing 
Entrega Carnet de Ruta Pòdium 

 muidòPSortida primer participant 10:80

14:51 Arribada primer participant 2a secció
Final del Rallysprint 

Parc de 
reagrupament

Sta.Mrgda.de Montbui
15:00 2ª Reunió de comissaris esportius Oficina permanent 

16:51 Sortida primer participant 3a secció 
Parc de 

reagrupament 
Sta.Mrgda.de Montbui 

18:00 Entrega de trofeus Rallysprint ‘La Vinícola’  
Sta.Mrgda.de Montbuí 

21:39 Arribada primer participant 4a secció 
Final del Ral·li 

Parc tancat
Av.Europa 

21:45 3ª Reunió de comissaris esportius Oficina permanent 
22:00 a 23:00 Verificacions tècniques finals Conc. Toyota Igualada 

23:00 Cerimònia entrega de trofeus 21 RCI Conc.Toyota Igualada 

08/12/19 
00:00 Publicació de la classificació final provisional Tablón de Anuncios 

www.rallyigualada.com 

00:30 Publicació de la classificació final oficial Taulell d’anuncis 
www.rallyigualada.com 

Obertura parc d'assistències
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Km Km Km 
T.C. Enllaç Totals

CH1 8:01

CH2 0,874 0,874 13,11 0:04 8:05

2 ZONA ASSISTÈNCIA 1  Igualada-Av. Catalunya 0:10

CH3 Sortida Parc d'Assistència 0:10 8:15
ZR-1  Av. Catalunya- Kms al pròxim repostatge 41,993 101,513 143,506

CH4 L'Avellà 33,934 34,808 45,25 0:45 9:00
0:03

TC1 A1 FONT-RUBÍ 17,067 0:03 9:03
CH5 La Cirera 23,539 75,414 46,85 0:49 9:52

0:03
TC2 B1 RAURIC CONESA 14,838 0:03 9:55
CH6 Pontils 19,102 109,354 53,59 0:35 10:30

0:03
TC3 C1 ESBLADA 10,088 0:03 10:33
CH7 Entrada Reagrupament 1  Igualada-Av. Catalunya 24,938 144,380 46,70 0:42 11:15

7
CH8 0:10 11:25
CH9 0:00 11:25

9 ZONA ASSISTÈNCIA 2  Igualada-Av. Catalunya 0:20

CH10 Sortida Parc d'Assistència 0:20 11:45
ZR-2  Av. Catalunya- Kms al pròxim repostatge 41,993 101,222 143,215

CH11 L'Avellà 33,934 178,314 45,25 0:45 12:30
0:03

TC4 A2 FONT-RUBÍ 17,067 0:03 12:33
CH12 La Cirera 23,539 218,920 46,85 0:49 13:22

0:03
TC5 B2 RAURIC CONESA 14,838 0:03 13:25

CH13 Pontils 19,102 252,860 53,59 0:35 14:00
0:03

TC6 C2 ESBLADA 10,088 0:03 14:03
CH14 Entrada Reagrupament 2  Santa Margarida de Montbui 22,251 285,199 43,12 0:42 14:45

14
CH15 2:00 16:45
CH16 2,396 287,595 14,38 0:10 16:55

16 ZONA ASSISTÈNCIA 3  Igualada-Av. Catalunya 0:20

CH17 Sortida Parc d'Assistència 0:20 17:15
ZR-3  Av. Catalunya- Kms al pròxim repostatge 20,803 46,217 67,020

CH18 El Castell (Rubió) 17,867 305,462 32,49 0:33 17:48
0:03

TC7 D1 RUBIÓ 8,913 0:03 17:51
CH19 Masia Samuntà (Òdena) 7,339 321,714 42,40 0:23 18:14

0:03
TC8 E1 ÒDENA 4,237 0:03 18:17

CH20 Vins Grau (Castellfollit del Boix) 1,034 326,985 28,75 0:11 18:28
0:03

TC9 F1 CASTELLFOLLIT 7,653 0:03 18:31
CH21 Entrada Reagrupament 3  Igualada-Av. Catalunya 19,977 354,615 43,63 0:38 19:09

21
CH22 0:10 19:19
CH23 0:00 19:19

23 ZONA ASSISTÈNCIA 4  Igualada-Av. Catalunya 0:20

CH24 Sortida Parc d'Assistència 0:20 19:39
ZR-4  Av. Catalunya- Kms al pròxim repostatge 20,803 46,424 67,227

CH25 El Castell (Rubió) 17,930 372,545 32,60 0:33 20:12
0:03

TC10 D2 RUBIÓ 8,913 0:03 20:15
CH26 Masia Samuntà (Òdena) 7,339 388,797 42,40 0:23 20:38

0:03
TC11 E2 ÒDENA 4,237 0:03 20:41
CH27 Vins Grau (Castellfollit del Boix) 1,034 394,068 28,75 0:11 20:52

0:03
TC12 F2 CASTELLFOLLIT 7,653 0:03 20:55
CH28 Igualada - Av.Europa  / Final Ral·li 20,121 421,842 43,85 0:38 21:33

Kms Totals 125,59 296,25 421,84
% 29,77 70,23 100

2

24

Sortida  Reagrupament 1 Igualada-Av. Catalunya 
Entrada Parc d'Assistència 

Sortida Reagrupament 2  Santa Margarida de Montbui 
Entrada Parc d'Assistència 

8

22

20

19

4

27

3

Sortida Reagrupament 3 Igualada-Av. Catalunya 
Entrada Parc d'Assistència 

25

26

12

Secció

3

4

5

6

Dissabte, 7 de desembre de 2019
Sortida Igualada - Av.Europa (Pol. Insdustrial "Les Comes")  
Entrada Parc d'assistència 1

1

10

11

17

18

13

15

Sector Descripció Km/hC.H. TC Tiempo Hora 1r

    ITINERARI-HORARI 
Velocitat i regularitat 
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Concessionari Toyota 

Av. Europa 4 41°
35'31.83"N
01°37'31.38"E

Rambla Sant Isidre 
41°34'46.62"N
01°36'59.30"E 

Cerimònia de sortida

Ral·li H.Q. 

Parc tancat

Verificacions tècniques 

Parc d'assistència 

Refuelling 

Zona de reagrupament 

Entrega de premis 

pàrquing remolcs i públic

MAPA D'UBICACIONS

Recull les escombraries i
 respecta la propietat privada

Gaudeix del ral·li però 
sense excessos

Deixa lliures els accessos i/o 
vies d'evacuació d'ambulàncies

Posa't darrere de les cintes 
grogues de zona de públic

Segueix les indicacions i respecta 
als membres de l'organització

Estaciona i acampa en llocs segurs 
allunyats de la carretera

Els llocs elevats són els més
 segurs per veure un ral·li

Posa't allunyat de la carretera

ZONA
PÚBLIC

CINTA GROGA
CINTA VERMELLA ZIG ZAG

CINTA VERMELLA 

CARRETERA

AIXÍ SÍ QUE ÉS
UN RAL·LI SEGUR!

MAPA D’UBICACIONS



cultura Espai patrocinat per

C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat

AUDIOVISUAL / LA VEU 

El Zoom Festival, el Fes-
tival Internacional de 
Continguts Audiovisu-

als de Catalunya, va arribar al 
final de la seva 17a edició amb 
la gala de cloenda i lliurement 
dels Premis Zoom, que va tenir 
lloc el passat dissabte al Teatre 
Municipal Ateneu. Una gala on 
es van repartir un total de 13 
guardons que han recollit algu-
nes de les produccions més po-
pulars de les graelles televisives 
del país, però també amb una 
forta presència internacional 
entre els programes i les pel·lí-
cules premiades.

Els premiats a la Secció Ofi-
cial
A la Secció Oficial, la pel·lícu-
la alemanya Rufmord  (2018), 
de la productora Hager Moss 
Film Gmbh, va rebre el Pre-
mi al Millor Format de Fic-
ció. Una producció que narra 
el cas de pornovenjança que 
pateix la Luisa, mestra d’una 
escola de primària d’un petit 
poble bavarès, i la seva poste-
rior desaparició. En el seu ve-
redicte, el jurat va valorar la 
pel·lícula com “un thriller amb 
un guió ben construït” i  “amb 
un rerefons temàtic actual”. En 
aquesta categoria, el jurat feia 
una menció especial a la pro-
ducció italiana La compagnia 
del cigno, de Rai Televisió, per 
“l’excel·lent execució musical i 
el nexe dels joves protagonistes 
en el seu creixement personal a 
través de la música”.
El Premi al Millor Format de la 
categoria d’Informatius va ser 
per al programa 30 minuts, un 
dels programes més veterans 
de TV3 que, segons el jurat, 
acumula audiències “a vegades 
similars a les d’un partit de la 
Champions” i que, en aquest 
temps, “ha mostrat l’actuali-
tat amb reportatges que a part 
d’informació aporten reflexió”. 
El guardó al Millor Format 
Cultural i Divulgatiu va ser 
per a la sèrie de Betevé Oh my 
goig!, per “una aposta necessà-
ria i sense pèls a la llengua de 
format innovador i proper, que 
en lloc d’adoctrinar, fa partici-
par els joves”, segons apunta-
ven els membres del jurat. En 

la mateixa categoria, el jurat 
decidia atorgar una menció es-
pecial al programa de Cuatro 
Mónica y el sexo.
Pel que fa a l’entreteniment, 
el Premi al Millor Format el 
reben ex aequo el programa 
britànic Drac SOS de Hattrick 
Entertainment i Channel 4 i la 
producció El cielo puede espe-
rar  de Movistar+ i Lacopro-
ductora. El jurat valorava el 
programa Drac SOS “per ser 
un format basat en el respecte, 
l’alegria, l’acceptació de l’altre” i 
per “situar la figura Drag com 
un motor social d’acceptació 
i canvi, incidint en la vessant 
humana més que altres for-
mats Drag ja coneguts”. Del 
programa de Movistar + en 
destaquen el format, un format 
“on l’humor és l’eix principal 
des d’un punt de vista novedós 
i arriscat”.
En la categoria d’esports la pro-
ducció italiana Le ragazze mun-
diali s’enduia el Premi Zoom al 
Millor Format d’Esports, un 
documental que mostra els 
esforços de les jugadores de 
l’equip de futbol femení italià, 
classificat pel Campionat Mun-
dial FIFA 2019. El jurat el va 
seleccionar com a guanyador 
per “posar en valor el talent de 
l’esport femení” i per “un trac-
tament visual cuidat que trans-
met l’estima amb que s’ha fet 
la producció”. En la categoria 

d’esports, el programa Informe 
Robinson de Movistar +, va re-
bre una menció especial.

Els altres premiats
A més dels premis de la Secció 
Oficial, al llarg de la gala de 
cloenda del Zoom Festival, es 
van lliurar els Premis d’Honor, 
el Premi Auguri Sita Murt, els 
Premis Millor Youtuber i Mi-
llor Instagramer, el Premi D.O. 
Catalunya al Millor Format de 
Televisió català i els Premis del 
Showcase de Pilots de Ficció de 
Serielizados i Zoom Festival.
Com ja s’havia avançat, la pre-
sentadora Mari Pau Huguet va 
ser homenatjada amb el Pre-
mi d’Honor a la trajectòria, 
un guardó que rep per la seva 
dilatada trajectòria a televisió, 
acumulant el rècord d’hores 
de televisió en directe. Huguet 
va recollir el premi de la mà de 
l’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells. 
Per la seva banda, el Canal 
#0 de Movistar rebia el Premi 
d’Honor a l’empresa de Zoom 
Festival, per la seva aposta per 
formats originals i de quali-
tat des de la seva creació l’any 
2016, amb programes com 
Late Motiv, Radio Gaga o La 
Resistencia. En feia entrega del 
premi la consellera d’Empresa i 
Coneixement, Àngels Chacón.
La comunicadora Candela Fi-
gueras ha estat la guanyadora 

del Premi Auguri Sita Murt. 
Un guardó que atorguen con-
juntament Zoom Festival i la 
firma de moda femenina Sita 
Murt per tal de promoure el ta-
lent de joves professionals de la 
televisió. Tres joves promeses 
competien per obtenir el Premi 
Auguri Sita Murt, que enguany, 
per primera vegada, s’ha deci-
dit per votació popular a través 
d’Instagram. Se’l disputaven les 
actrius i comunicadores Mireia 
Agramunt, Marina Salas i Can-
dela Figueras.
Una de les apostes del Zoom 
Festival per aquesta 17a edició 
era la inclusió de noves formes 
de creació de continguts audi-
ovisuals i nous canals de distri-
bució, relacionats especialment 
amb internet i les noves tecno-

logies. En aquest sentit, els in-
fluencers Luc Loren i Pau Cla-
vero van ser els guanyadors del 
Premi Millor Youtuber i el Pre-
mi Millor Instagramer, respec-
tivament. Dos guardons que es 
donaven per primera vegada al 
Zoom i que volen recollir les 
demandes del públic jove que 
consumeix productes audiovi-
suals d’una forma diferent. És 
per això que aquests premis 
han estat, precisament, deci-
dits per joves de centres edu-
catius d’Igualada i Barcelona. 
Els dos creadors de continguts 
van ser a la gala de lliurament 
de premis del Zoom Festival 
per recollir els seus guardons, 
en el cas de Loren, de la mà 
de la consellera de Salut, Alba 
Vergés.
Finalment, es feia entrega del 
Premi D.O. Catalunya al Mi-
llor Format de Televisió català, 
que va ser per al programa pe-
nedesenc El brot, 25 passejades 
literàries breus, de Pep Puig i 
produïda per Penedès Televisió 
i la llibreria L’Odissea.
Els Premis del Showcase de Pi-
lots de Ficció de Serielizados 
i Zoom Festival van ser ator-
gats també en aquesta gala de 
cloenda del Zoom Festival. El 
Premi del Públic requeia en 
l’episodi pilot Com a casa de 
Sergi Ricart i Pol Masvidal. I 
el Premi del Jurat ha estat ex 
aequo per Nunca nos dijeron la 
verdad de Rosa Blas, i La vieja 
estrella de Marc González.
La gala va ser conduïda i 
presentada per actriu Laura 
Guiteras i la seva titella Mrs 
Brownie, que van posar el toc 
d’humor a l’acte. 

El Festival Zoom atorga tretze guardons
La sèrie ‘Oh my goig’ de Betevé, el programa de Canal #0 ‘El cielo puede esperar’ i la pel·lícula alemanya ‘Rufmord’, entre els 
distingits pels Premis Zoom
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Tots els premiats del Zoom 2019. / ZOOM

Mari Pau Huguet va ser guardonada amb el Premi d’Honor. / ZOOM
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TEATRE / LA VEU 

Avui divendres 6 de de-
sembre el Teatre Na-
cional de Catalunya 

estrenarà L’amic retrobat, la 
tercera producció pròpia del 
Teatre de l’Aurora. L’obra arri-
ba a Barcelona després d’ha-
ver realitzat una residència 
creativa a Igualada del 4 al 8 
de novembre i de fer tres fun-
cions prèvies al mateix Teatre 
de l’Aurora. Es tracta d’una 
adaptació de la novel·la de 
Fred Uhlman, amb la drama-
túrgia de Josep Maria Miró, 
la direcció de Joan Arqué i 
amb un repartiment de luxe 
format per Jordi Martínez, 
Quim Àvila i Joan Amargós.
L’amic retrobat relata a través 
de la veu d’un home adult, 
Hans Schwarz, fill d’una fa-
mília jueva, la pròpia història 
d’amistat de fa més de tres dè-
cades amb Konradin Von Ho-
henfels, fill d’una família aris-
tocràtica de Suàbia. Els nois 
es coneixen al Karl Alexander 

Gymnasium d’Stuttgart, l’es-
cola més famosa de Würt-
tenmber, i inicien una intensa 
relació en què comparteixen 
i conflueixen coneixement, 
idees, preocupacions i també 
contradiccions. Inicialment 
l’amistat es configura al mar-
ge de l’enfrontament polític 
del país però, mica a mica, es 
veurà enterbolida pels con-
vulsos esdeveniments i la 
pujada de tensió que es viu 
a Alemanya a partir de 1933 
amb l’ascens del nazisme i 
l’antisemitisme. Els dos nois 
no poden viure al marge de 
les circumstàncies externes 
que començaran a notar en 
les seves respectives famílies 
i que també s’inocularà en la 
seva amistat provocant la se-
paració definitiva de les seves 
vides.
El dramaturg Josep Ma-
ria Miró ha adaptat aquesta 
coneguda novel·la d’Uhlman, 
amb clares referències autobi-
ogràfiques de l’autor alemany 
resident a Anglaterra. En 

aquesta versió, el relat se cen-
tra en tres personatges: Hans 
adult, Hans jove i Konradin 
jove.

El Teatre de l’Aurora: espai 
de creació
A més de l’exhibició d’arts es-
cèniques, el Teatre de l’Aurora 
es dedica a la producció d’es-
pectacles principalment diri-
gits a tots els públics. L’amic 
retrobat és el tercer espectacle 
de creació pròpia del Teatre 
de l’Aurora.
Després d’estrenar dos espec-
tacles de teatre familiar, La 
casa perduda (2017) i El Com-
te Arnau (2015), la seva pri-
mera i exitosa producció, un 
espectacle per a tots els pú-
blics que ha estat molt aplau-
dit pel públic i la crítica i que 
continua representant-se ar-
reu del país. Anteriorment, 
el Teatre de l’Aurora ha par-
ticipat en la producció de 20 
espectacles, especialment de 
companyies de teatre infantil 
i familiar professionals locals.

El Teatre Nacional de Catalunya estrena “L’amic retrobat”, 
la tercera producció pròpia del Teatre de l’Aurora

LLIBRES / LA VEU 

L’escriptora catalana 
Marta Orriols (Saba-
dell, 1975) serà la con-

vidada del proper Club del 
llibre de la Biblioteca Central 
d’Igualada, que tindrà lloc el 
dimarts 10 de desembre, a 
les 7 de la tarda. Aquesta tro-
bada entre autors i lectors ja 
ha portat en anteriors edici-
ons altres noms com Blanca 
Busquets, Víctor del Árbol, 
Maria Barbal i Sílvia Alcán-
tara. El Club del llibre és una 
activitat que aplega els mem-
bres dels clubs de lectura de 
les biblioteques anoienques, 
i enguany hi participaran els 
de Piera, Masquefa, el Bruc, 
Òdena, Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui, 
Capellades i també un grup 
de lectores de la Llacuna. 
Marta Orriols va debutar el 
2016 amb el recull de contes 
«Anatomia de les distàncies 
curtes» (Periscopi, 2016), que 

va aconseguir un èxit notable 
de crítica i públic. Es tracta 
d’un recull de relats íntims i 
propers sobre parelles, amics 
i famílies, escrit amb una 
prosa planera i captivadora. 
L’any 2018 va publicar amb 
Periscopi «Aprendre a parlar 
amb les plantes», una novel·la 
delicada escrita des del punt 
de vista d’una dona que hau-
rà de reconciliar-se amb un 
món que ja no reconeix. Una 
història intimista sobre el 

dol, la mentida i la necessitat 
de sobreviure que li ha valgut 
el 9è Premi Illa dels Llibres i 
el Premi Òmnium de Novel-
la. L’èxit d’aquest segon llibre 
ha fet que ja s’hagi traduït al 
castellà i se n’estigui prepa-
rant l’edició en anglès. Mar-
ta Orriols és historiadora de 
l’art de formació i en el camp 
de l’escriptura ha estudiat 
guió cinematogràfic a l’esco-
la de cinema Bande à Part i 
escriptura creativa a l’Escola 
d’Escriptura de l’Ateneu Bar-
celonès. Actualment la podeu 
llegir al portal de cultura Ca-
torze, on publica cròniques 
literàries i culturals.
El Club del llibre és un cicle 
de trobades amb escriptors 
a les biblioteques, promogut 
per la Diputació de Barcelo-
na amb la col·laboració de di-
verses editorials. Aquest any 
hi participen, a part de Mar-
ta Orriols, autors com Jordi 
Lara, Ramon Solsona, Xavier 
Bosch i Anna Punsoda.

L’escriptora Marta Orriols, convidada 
al Club del llibre de la Biblioteca 
Central d’Igualada

CULTURA / LA VEU 

Una sessió d’Auga de-
dicada el cinema, 
on hem pogut veure 

la pel·lícula guanyadora del 
Zoom Festival, Rufmord (Di-
famació), pel·lícula alemanya 
i subtitulada en català, sobre 
el tema de l’assetjament digi-

tal. Una gran pel·lícula que 
no ha deixat indiferents a tots 
els assistents.
La propera setmana tindrem 
amb nosaltres la Comis-
sió Organitzadora dels Reis 
d’Igualada, que en la prope-
ra festa de Reis portaran 125 
anys repartint il·lusions a tots 
els igualadins, petits i grans.

Tarda de cinema a 
l’AUGA

L’obra farà temporada del 4 al 22 de desembre a la Sala Tallers del TNC
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ÒPERA / LA VEU 

L’Ateneu Cinema oferi-
rà el 10 de desembre 
l’espectacle de dansa 

Coppélia,  última retrans-
missió en directe d’enguany 
des del Royal House de Lon-
dres. L’hora d’inici de la ses-
sió serà a les 20.15 h.
La temporada d’òpera i dan-
sa es reprendrà el mes de ge-
ner amb l’òpera Aida des del 
gran Teatre del Liceu. 
Un clàssic que torna al re-
pertori del Royal Ballet, 
la divertida i entranyable 
Coppélia de Ninette de Va-
lois, una història d’amor, 
engany i autòmats. La com-
plexa coreografia es basa en 
la meravellosa partitura de 
Delibes i mostra la precisió 
tècnica i el tempo còmic de 
tota la Companyia. Els dis-
senys de Osbert Lancaster 
donen vida a un món colorit 
en aquest regal nadalenc per 
a tota la família.

Ballet en dos actes. Durada: 
2 hores 30 minuts

Coreografia: Ninette de Va-
lois, Lev Ivanov i Enrico 
Cecchetti
Música: Léo Delibes
Escenari: Charles Nuitter, 
Arthur Saint-Léon, E.T.A. 
Hoffmann
Disseny: John B. Read
Director d’orquestra: Barry 
Wordsworth

Preu entrada: 18 € / Socis 
Ateneu: 15 €
Anticipada: 15 €  / Socis Ate-
neu: 13 €  
Les entrades ja es poden 
comprar anticipades a la ta-
quilla de l’Ateneu cinema i
a la web www.ateneucinema.
cat   
La resta de programació de 
la temporada d’òpera i ballet 
es pot consultar també a la 
web de l’Ateneu cinema. 

L’espectacle de dansa “Coppélia” tanca l’any de 
retransmissions en directe des del ROH de Londres 

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

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

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

PRIMERES DÈCADES DEL SEGLE XX
HEUS AQUÍ UNA SECCIÓ DE L’ANTIGA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ (AVUI, PLAÇA DE L’AJUNTAMENT) AMB UN PRIMER PLA D’UN 
ESTRET CARRER DE SANTA MARIA I COM ERA LA FINCA QUE VA SER ENDERROCADA ANYS DESPRÉS.

Fotografia d’autoria desconeguda que, sobretot, mostra com era la plaça i els seus porxos en la cantonada del carrer de Santa Maria...i més.
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.

POESIA / LA VEU 

Dimecres 11 de desembre a 
les 19 h a la Sala LAB de l’Ate-
neu Igualadí es farà la presen-
tació del poemari Mudando 
la Piel d’Alejandro Penalva.
Amb una mirada crítica i re-
flexiva de la societat, Mudan-
do la Piel és un vestit de dona 
en un cos d’home del S.XXI. 
Amb poemes, relats curts i 
pensaments, l’autor intenta 
salvar el seu ego masculí de 
no morir en l’intent d’empa-
titzar amb “les altres”, elles, 
exhibint un nou llenguatge 
en aquests dies de presses i 
ceguesa col.lectiva.
Les il·lustracions de l’obra són 
de Lourdes Sensarrich Roset 
i el pròleg de Mònica Socias 
Güell. 
Acte organitzat per l’Associ-
ació Cultural Galàxia amb el 
suport de l’Ateneu Igualadí.

Presentació del 
poemari d’Alejan-
dro Penalba

MÚSICA / LA VEU 

Les Escolàpies va collir 
un concert benèfic a 
càrrec d’Amazing Gos-

pel que va aconseguir exhau-
rir les 193 localitats que es 
proposaven per omplir el te-

atre de les Escolàpies, gràcies 
en gran part, a la empenta de 
la igualadina Magda Serra. 
D’aquesta manera, vam acon-
seguir recaptar 1363 € que 
van a parar íntegrament a La 
Marató de TV3, a favor de les 
malalties minoritàries.

Concert benèfic a les 
Escolàpies

TEATRE / LA VEU 

Tripula, dels Farrés Brot-
hers i Cia celebra els 500 
viatges i ho fa dirigint el 

globus cap a la Xina amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer les 
seves produccions més enllà 

del territori nacional. Aquesta 
campanya ja va començar el 
febrer del 2019 quan van ac-
tuar a Pekin, i donada la bona 
acollida del públic xinès ara hi 
tornaran actuant, els primers 
mesos del 2020, a Hangzhou, 
Changsa i Tianjin. Bon viatge!

“Tripula” dels Farrés 
Brothers, celebra els 500 
viatges i se’n va a la Xina



Pintor i radiofonista

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Enric Basas Teixidó fou les dues 
coses. Començà com alumne 
dels professors de dibuix, Er-

nesto Marco i Miquel Llacuna. En la 
seva joventut ja va recórrer l’Anoia i 
amb el seu plomí dibuixà molts in-
drets de la comarca. L’esperit artístic 
li veia de petit.
Fou un molt bon expert en pessebris-
me, participant en diferents concur-
sos i mostres de diorames, que tenien 
el seu encanteri i detallisme.
Professionalment es dedicà al ,món 
de la radiodifusió. S’inicià als estudis 
de la Estacion Escuela n. 4 del Frente 
de Juventudes (Ràdio Igualada) des 
on passà a Radio Tarragona (RCE), 
emissora en la qual fou Director i en 

la que va jubilar-se.
Dedicat de ple a la pintura, pel de-
sembre de 1987 presentà a la Caixa 
Penedès una mostra, individual,  dels 
seus acurats olis. Un any desprès, par-
ticipà en la Mostra d’Art dels Iguala-
dins Forans. (Sala Municipal)
Posteriorment es dedicà a fer expo-
sicions especialitzades en un sol tem. 
Recordem les monotemàtiques del 
Rec (Igualada) la Sèquia (Manresa) 
i la Fageda (Olot). D’aquesta darrera 
en penja un quadre en el menjador de 
casa nostra.
Amadeu Caballé opinà: “ Se sent bé a 
l’hora de jugar amb les riques tonalitat 
verdoses” (“Igualada”, 18/12/1987). 
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DISSENY / LA VEU 

L’agenda 25N de La Gas-
par ha estat dedicada 
a dos esdeveniments 

que han implicat la participa-
ció de l’alumnat del CFGS de 
Gràfica Publicitària.
El primer es va dur a terme el 
passat dijous 21 de novembre 
amb l’assistència, juntament 
amb altres instituts, a la xer-
rada Cambiar las imágenes 
para cambiar el mundo. La 
ponent, Yolanda Domínguez, 
és una artista visual, fotògra-
fa i activista que desenvolupa 
projectes relacionats amb el 
moviment de l’art d’acció per 
treballar temes de conscièn-
cia i crítica social en relació 
amb el gènere i el consum, 
a través de la ironia i la des-
contextualització com a eines 
principals, crea situacions i 
escenaris en els que l’especta-
dor/a es veu involucrat/da i hi 
pot participar.
Durant la xerrada l’artista 
ens va exposar com les imat-
ges, tot i pertànyer al món 
de la ficció, ajuden a la soci-
alització i actuen com a ma-
pes visuals que ens ajuden a 
ubicar-nos a la societat. Par-
lant-nos del pas necessari de 
la llibertat d’expressió cap a 
la responsabilitat d’expressió, 
per tal que la cultura visu-
al no segueixi transmetent i 
reproduint estereotips que 
perpetuen la violència cap a 
les dones. La conferència va 
estar organitzada per l’Àrea 

Igualtat de gènere i LGTBI de 
la Mancomunitat Intermu-
nicipal de la Conca d’Òdena 
i es va dur a terme a la sala 
d’actes de l’Institut Pere Vives 
d’Igualada.
A partir de la xerrada i inspi-
rada en l’acció de la Yolanda 
Dominguez Chica joven se 
ofrece de 2009, les alumnes 
van treballar en un acte per-
formatiu. Imitant el fenomen 
publicitari que apareix als 
neta parabrisa dels vidents 
mèdium que ofereixen la cura 
a diversos tipus de problemes 
i dificultats per difícils que 

L’agenda 25N a La Gaspar

semblin, vam preparar l’ac-
ció La cura: vident mèdium 
resol diversos tipus de mas-
clisme, i el 25 N vam sortir 
al carrer per repartir-la pels 
carrers del centre d’Igualada. 
Paral·lelament a aquesta ac-
tivitat reivindicativa, els nois 
del mateix curs van treballar 
la temàtica a partir del debat, 
amb la intenció d’oferir-los 
un espai de reflexió i de cons-
ciència del seu paper com ali-
ats en l’activisme feminista.
Organitza: Coeducació i 
igualtat de La Gaspar, Patricia 
Picón i Nil Morist.

MÚSICA / LA VEU 

Diumenge passat dia 1 
de desembre tots els 
cantaires de la Coral 

de Santa Maria, barrejats amb 
el poble, van participar a la 
basílica, en els cants de la Mis-
sa de presentació del Sínode 
per l’Esperança que organitza 
el bisbat de Vic. La va presidir 
el prelat diocesà, monsenyor 
Romà Casanova, acompanyats 
dels sacerdots de l’arxiprestat. 
El temple s’ompli per complet.

Festa patronal de la parrò-
quia i de la coral
El proper diumenge, dia 8 de 
desembre, festa de la Imma-
culada Concepció de Maria, la 
Coral igualadina tindrà cura 
dels cants en la missa solemne 
de 2/4 d’1 del migdia, que se 
celebrarà igualment a la basíli-
ca. Actuarà sota la direcció de 
Joan Martínez Colàs, acom-

panyats per l’organista titular 
Lluís Victori. La celebració 
que serà presidida per Mn. 
Xavier Bisbal, acabarà amb el 
cant de l’Himne a Santa Maria 
d’Igualada, de Mn. Josep Forn 
i Lluís Millet. La predicació de 
la homilia serà a càrrec de Mn. 
Eduard Flores.
Es dóna la circumstància que 
en aquesta commemoració 
s’escau el Dia de la Parròquia i 
la festa patronal de la Coral de 
Santa Maria.

Participació en les cantades 
de Nadal a la plaça
La Coral de Santa Maria parti-
ciparà el capvespre del proper 
dimecres dia 20 de desembre, 
en les tradicionals cantades 
nadalenques que s’oferiran a 
la plaça de l’Ajuntament, junt 
amb els altres cors de la ciu-
tat.  Aquest acte és organitzat 
pel departament municipal de 
cultura.

La Coral de Santa Maria 
participarà en la festa 
patronal de la Puríssima



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS
CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Mossèn Còdol (1916 - 1994), un home 
transcendent en la vida igualadina

E l passat dijous 21 de novembre, a La 
Sala Municipals d’exposicions d’Igua-
lada, s’inaugurava una exposició en 

homenatge a la figura de Mossèn Còdol; una 
recopilació de la seva vida, obra i llegat que, 
organitzada per la Fundació Sant Crist d’Igua-
lada, apuntava a ser tot un acte testimonial i de 
reconeixement  a les petjades que ha deixat en 
el marc de la societat igualadina, no solament 
des del vessant confessional sinó des del social 
i cultural. Això és, el seu treball, judiciós, mo-
derat i sobretot modest va propulsar una de les 
realitzacions més importants per a tot el veï-
natge igualadí i també de la nostra comarca, en 
un període força  trèmul.
Fora del context de la data inaugural d’aquesta 
mostra i de tot l’acte protocol·lari; en represen-
tació de la Fundació Sant Crist d’Igualada, la 
senyora Adela Galtés va tenir la deferència de 
concedir-me -a través d’un pausat itinerari- 
l’oportunitat de descobrir íntegrament la figu-
ra i l’obra d’un insigne Josep Còdol i Margarit. 
Efectivament, des de la Fundació, a 25 anys de 
la seva mort, els semblava un acte de justícia, 
més enllà de preservar-ne el seu comissionat, 
donar a conèixer la seva persona: una perso-
na essencial en la vida igualadina L’exposició, 
molt ben organitzada mitjançant fotografies, 
descripcions, peces personals i diverses  pu-
blicacions, convida a descobrir de manera 
extensa un clergue que, de fet, va lliurar-se 
plenament a tot una comunitat necessitada no 
solament d’uns valors humans i una vida més 
amable sinó també de la recuperació d’un sen-
timent identitari com a país; en aquest sentit, 
la mostra es fixa prou bé en tot el procés per al 
restabliment de la llengua i cultura catalanes 
en tant que valedores de la llibertat d’un poble. 
Si bé, el vessant més conegut de Mossèn Còdol va 
ser el pastoral, la seva vida va compartir-la amb la 
gent, la ciutat i el seu país; els destinataris que més 

l’importaven, i va voler preservar-los de les envesti-
des de la dictadura. Fonamentalment   enemic dels 
més poderosos, essent una persona de fermes con-
viccions, no tan sols religioses sinó també socials, 

va decantar-se de forma desinteressada pels 
més desafavorits de la societat; una de les cir-
cumstancies que va contribuir a què totes les 
portes –sempre- se li obrissin.
De tota aquesta mostra tan puntualment do-
cumentada se’n deriva que Josep Còdol va 
ser molt més que una ànima de la pastoral 
igualadina durant gairebé cinc dècades, sinó 
un home ple d’humanitat i d’altruisme, amb 
un esperit obertament avançat si es conside-
ren aquells anys del seu exercici. La seva em-
premta immensa i inesborrable en la ciutada-
nia, més enllà de l’acció eclesiàstica, l’ha fet 
summament popular amb obres tan percep-
tibles com la construcció d’habitatges socials, 
els “pisos de Mossèn Còdol”; una realització 
que fomentava el cooperativisme i s’escapava 
d’aquelles pròpies d’apostolats exclusivament 
espiritualistes. En la mateixa línia, entre al-

tres iniciatives va promoure distintes accions 
en favor d’entitats i col·lectius com el Casal In-
terparroquial, el Rex, Càritas, el moviment es-
colta, entre d’altres. Emperò, el seu interès pels 
costums i tradicions igualadines i una fervo-
rosa devoció pel Sant Crist van empènyer-lo 
cap a la creació de la Fundació del Sant Crist 
d’Igualada, ja sigui per a exaltar aquesta santa 
figura ja sigui per a una participació en causes 
solidàries i missioneres. 
L’educació va ser un altre dels seus àmbits d’ac-
tuació amb el seu total recolzament a entitats 
i projectes educatius com, és el cas de l’Escola 
Nocturna Femenina, dedicada a la formació 
de les dones; de la mateixa manera que ho va 
ser la seva  col·laboració en diversos periòdics 
comarcals, com La Veu de l’Anoia, àdhuc la 
direcció de la revista Vida (1946 – 1988).
Dos anys abans de morir, el 1992, la Generali-

tat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant Jordi, 
la màxima distinció del país.
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TEATRE / LA VEU 

Dissabte passat a Santa 
Coloma de Queralt es 
va celebrar la clausu-

ra del 5è Concurs Amateur de 
Teatre organitzat per Naltrus 
Teatre d’aquella localitat. 
T x Tu Teatre de l’Ateneu Igua-
ladí va obtenir el 3er premi a la 
millor companyia, amb l’obra 
L’habitació de Verònica escrita 
per Ira Levin i que es va repre-
sentar el 29 de setembre.  
El primer premi a la millor ac-
triu va ser atorgat a Anna Ca-
sals que representa el paper de 
Susan. Aquest premi significa 
un reconeixement al seu treball 
tenaç, acurat i d’alta qualitat, ja 

que durant un any, la nova ac-
triu conjuntament amb el grup 
han treballat de valent per tor-
nar a posar en escena l’obra 
que, amb aquesta nova incor-
poració ha permès seguir-la 
representant a escenaris com 
Santa Coloma, Olesa i prope-
rament Ullastrell i Terrassa. 
Amb l’equip d’actors, Anna Ca-
sals, Xavier Lladó, Mireia Mo-
rera i Xesco Vives, l’Habitació 
de Verònica té vida la propera 
temporada,  conjuntament 
amb Martí Salanova i Núria 
Rafecas  a la il·luminació i so. 
L’escenografia de Josep Vila-
seca i vestuari i ambientació 
de Sussi Martínez. La direcció 
corre a càrrec de Pep Vallès.

A banda els premis aconse-
guits, van ser nominats a la Mi-
llor Actriu Secundària,  Millor 
Director i a la Millor Esceno-
grafia.
El proper 15 de desembre a les 
18,30 tenen previst actuar a la 
mostra d’Ullastrell i el 26 de 
gener a Terrassa.  L’elenc tam-
bé espera amb il·lusió la clo-
enda i repartiment de premis 
d’Olesa, que està prevista pel 
14 d’aquest mes. 
En aquests moments TxTu 
està acabant els assaig de l’obra 
La visita d’un inspector de J. 
B. Priestley que està previst 
estrenar a l’Ateneu Igualadí el 
29 de febrer i paral·lelament  
ha començat a assajar Divor-

ci, versió catalana de Miquel 
Murga, dramatúrgia de Franz 
Keppler a partir d’un argu-
ment d’Octavio Martins. Així 

T x Tu Teatre, premiat al Concurs de Teatre amateur 
de Santa Coloma de Queralt

doncs, aquestes seran les tres 
obres que el 2010 TxTu Teatre 
de l’Ateneu Igualadí portarà 
en cartell.  



CONFERÈNCIA 
Piera 

La Biblioteca, amb la Marató de TV3. La 
infermera Núria Guirado serà l’encarrega-
da de conduir aquesta xerrada divulgativa 
per sensibilitzar la població
Dilluns a les 7 de la tarda a la Biblioteca

DIMARTS 10

CLUB DEL LLIBRE 
Igualada 

Amb Marta Orriols. L’autora es trobarà 
amb els participants dels clubs de lectura 
de les biblioteques de l’Anoia per parlar 
dels seus llibres: “Anatomia de les distànci-
es curtes” (2016), i “Aprendre a parlar amb 
les plantes” (Premi Òmnium 2018)..
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

BALLET 
Igualada 

‘Coppelia’. Retransmissió en directe des del
Royal Opera House de Londres. Un clàssic 
torna al repertori del Royal Ballet amb la 
divertida i entranyable Coppélia de Ninet-
te de Valois, una història d’amor, engany i 
autòmats.
Dimarts a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

TALLER
Òdena 

‘Ciència s’escriu amb C de còmic”. Taller 
en el que es crea un còmic com a eina de 
divulgació científica, rigorosa i alhora di-
vertida
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda al Centre 
Cívic del Pla d’Òdena

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 

DIVENDRES 6

FIRA DE NADAL 
Igualada 

Tradicional fira de productes nadalencs a 
la plaça Pius XII, carrer de Santa Maria i 
plaça de l’Ajuntament.
Divendres de 10 del matí a 9 del vespre al 
nucli antic

DISSABTE 7

FIRA DE NADAL 
Igualada 

Tradicional fira de productes nadalencs a 
la plaça Pius XII, carrer de Santa Maria i 
plaça de l’Ajuntament.
Dissabte de 10 del matí a 9 del vespre al 
nucli antic

AULA OBERTA 
Piera 

Mostra d’exercicis treballats a classe, a més 
de la primera posada en escena del fil con-
ductor que guiarà el curs 2019-2020.

Dissabte a les 12 del migdia al Teatre Fo-
ment

MÚSICA 
El Bruc 

Festival MusialBruc. Concert a càrrec del 
Trio da Vinci
Dissabte a les 10 del vespre a Can Casas

DIUMENGE 8

CANTADA DE NADALES 
Igualada 

Cantades de Nadal a càrrec de diver-
ses corals de la ciutat. Avui amb la Coral 
Xalest i la Coral la Lira
Diumenge de 10 del matí a 9 del vespre al 
nucli antic

FIRA DE NADAL 
Igualada 

Tradicional fira de productes nadalencs a 
la plaça Pius XII, carrer de Santa Maria i 
plaça de l’Ajuntament.
Diumenge a les 12 del migdia i a les 7 de 
la tarda a la plaça de l’Ajuntament

DILLUNS 9

CONFERÈNCIA 
Igualada 

Els Reis d’Igualada 125 anys repartint il·lu-
sions A la propera festa dels Reis d’Iguala-
da, es compliran els 125 anys de la Caval-
cada dels Reis Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMECRES 11

TALLER 
Sta. Margarida de Montbui 

Taller Scrap Nadal. Sigues original i deco-
ra la teva taula de Nadal amb gust i color. 
Amb Sara&Bugs
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Mont-Àgora

CLUB DE LECTURA 
Sta. Margarida de Montbui 

Trobada de persones que han llegit el ma-
teix llibre per comentar-lo. en aquesta oca-
sió “La caverna” de José Saramago
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Mont-Àgora

DIJOUS 12

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Trobada de persones que han llegit el ma-
teix llibre per comentar-lo. en aquesta oca-
sió “L’horlà”, de Guy de Maupassant
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca  
Central

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre ‘21 días de ira’ de Da-
vid Casals-Roma
Zoe Natan, cap del departament de recerca 
criminal de la policia, es veu embolicada 
en el cas d’uns cossos brutalment assassi-
nats. 
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la sala de 
socis de l’Ateneu

AGENDA
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PREMI PROCOPI 
LLUCIÀ DE 
FOTOGRAFIA
Es presentarà una selecció dels 
treballs presentats en la modalitat 
de fotografia del premi de creació 
artística Procopi Llucià als Premis 
Ciutat d’Igualada. 
Del 21 de novembre al 8 de de-
sembre a 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

RAMON SALA. L’ART DE 
LA NATURA
L’alumne del monogràfic d’escultura 
Ramon Sala de l’Escola Municipal 
d’Art I Disseny La Gaspar, presenta 
un recull de peces trobades a la na-
tura
De l’1 al 30 de novembre a la sala 
d’exposicions de la Gaspar.

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

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

17 CONCURS DE FO-
TOGRAFIA EUROPEAN 
BALLOON FESTIVAL
La mostra recull imatges que reflec-
teixen l’habilitat dels pilots i el seu 
esforç, així com la bellesa i els colors 
dels globus i dels paisatges.. 
Fins el 28 de desembre a la sala d’ex-
posicions de la Biblioteca Central

JOCS DEL MÓN
Igualada 2019, Ciutat Europea de 
l’Esport, aposta per aquesta engi-
nyosa exposició de jocs tradici-
onals d’arreu del món,tant per a 
infants com per a adults.. 
Del 15 d’octubre al 29 de desem-
bre al Museu de la Pell.

INSTANTS
Núria Riba.
Obres inspirades en els
Moixiganguers d’Igualada.
Fins el 31 de desembre al vestíbul 
del Teatre de l’Aurora.

EXPOSICIONS



Crim organitzat
Estrena • El irlandés

REDACCIÓ / RAMON ROBERT

A l realitzador italoamericà 
Martin Scorsese se li donen 
molt bé les pel·lícules sobre 

la màfia i el crim organitzat a Estats 
Units. Només cal recordar-li títols 
tan notables com Malas calles, Uno 
de los nuestros, Casino o El infiltrado.  
I ara, Scorsese ha volgut tornar a ex-
plicar una altre historia sobre gàngs-
ters i criminals nord-americans, tot 
adaptant el llibre I Heard You Paint 
Houses, de Charles Brandt, a càrrec 
del guionista Steven Zaillian. Per a 
l’ocasió, el vell cineasta -77 anys- ha 
reunit a quatre dels seus actors més 
emblemàtics: Robert De Niro, Al Pa-
cino, Joe Pesci i Harvey Keitel. El més 
jove dels tres, el primer, que enguany 
ha celebrat el seu 75 aniversari.

Amb un ampli pressupost de pro-
ducció aportat per la plataforma te-
levisiva Netflix, i amb una durada 
de tres hores i mitja, El irlandès és 
una de les pel·lícules més notables de 
Martin Scorsese, cineasta capaç de 
fer cinema modern sense renunciar 
al bo i millor del cinema clàssic. Pot-
ser és una obra una mica reiterativa 
en quant no és massa diferent a al-
tres anteriors títols seus ( Uno de los 
nuestros, el més rodó de tots), però 
segueix sent un treball  molt desta-
cat, ple de contingut, suggeriment 
i bon cinema. Segurament, amb 
aquesta pel·lícula conclou un colos-
sal cicle sobre l’hampa i la història 
americana de segle XX.  En aquest 
drama crepuscular hi tenen especi-
al rellevància el sicari assassí Frank 
Sheeran ( Robert De Niro), l’intoca-
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Un home i una dona
Estrena •  Los años más bellos de una vida

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

L’any 1966, el llavors molt jove 
cineasta francès Claude Le-
louch va realitzar Un hombre y 

una mujer, pel·lícula de caire romàn-
tic amb la qual va assolir un grandiós 
èxit comercial. Ara, el ja ancià Lelouch 
ha reunit als qui foren protagonistes 
d’aquella popular pel·lícula, a la qual 
dona continuïtat i gairebé es pot con-
templar com tercer capítol (es va ro-
dar una segona pel·lícula el 1986) i 
definitiu a una molt cinematogràfica 
història d’amor. Joiosament, Los años 
más bellos de una vida, va més enllà 
de la simple història d’amor; és també 

un cant a l’amor pel cinema i l’emotiu 
reconeixement d’un cineasta per uns 
actors inoblidables: Jean-Louis Trintig-
nant i Anouk Aimée.
Recuperant la pegallosa música de 
Francis Lai,  Claude Lelouch rememo-
ra el relat sobre un home i una dona, 
fa anys, quan van viure una història 
d’amor fulgurant i inesperat, però in-
terromput per les circumstàncies. En 
l’actualitat, ell, antic pilot de carreres, 
es perd una mica pels camins de la seva 
vella i malalta memòria. Llavors, el seu 
fill  intenta ajudar-lo a trobar la dona 
que el seu pare va estimar, però no va 
saber mantenir al seu costat. En fi, una 
pel·lícula nostàlgica,  commovedora i, a 
parts compensades, ensucrada i trista.

Retrats
Cineclub •  Retrato de una mujer en llamas

REDACCIÓ/ RICARD FUSTÉ

El dijous 12 de desembre, el 
Cine-club presenta, a l’Ateneu 
Cinema, la producció francesa 

del 2019 Retrato de una mujer en lla-
mas, dirigida per Céline Sciamma, a 
les 20 h en versió doblada i a les 22 h 
en versió original amb subtítols.
França, 1770. La Marianne, una pin-
tora, rep l’encàrrec de fer el retrat de 
noces de l’Héloïse, una noia que tot 
just acaba de deixar el convent i té 

alguns dubtes sobre el seu matrimoni 
imminent. La jove no col·labora i la 
Marianne es farà passar per dama de 
companyia per poder observar-la i re-
tratar-la en secret, mentre totes dues 
comparteixen uns últims instants de 
llibertat.
Un film d’època, un film feminista, una 
història de passió tendra i romàntica, 
saludada per públic i crítica com un 
dels títols importants del cinema euro-
peu d’enguany. Excel·lents interpretaci-
ons de Noémie Merlant i Adèle Haenel.

ble cap criminal Bufalino (Joe Pesci) 
i el poderós sindicalista Jimmy Hoffa 
(Al Pacino). Un apunt final: Netflix 

retirarà la pel·lícula dels cinemes a 
mitjans de gener. Llavors només es 
podrà veure en la seva plataforma

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)



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

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

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 Ma-
rio 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.

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

LOS AÑOS MAS BELLOS DE UNA VIDA
França. Sentimental. De Claude Lelouch. Amb Jean-Louis 
Trintignant, Anouk Aimée
Un home i una dona, fa anys, van viure una història d’amor 
fulgurant, inesperada, atrapada en un parèntesi convertit en 
un mite. En l’actualitat, ell, antic pilot de carreres, es perd 
una mica pels camins de la seva memòria. El seu fill llavors 
intenta ajudar·lo a trobar la dona que el seu pare no va saber 
guardar al seu costat. Ella, aquella dona, reapareix.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

FROZEN II 
Dv: 16:00
Ds: 17:00
Dg: 17:00
Dc: 18.15
Dj: 17:30
EL IRLANDÉS 
Dv: 21:00(VOSE)
Ds: 22:00 (VOSE)
Dg: 19:30(VOSE)
Dll: 19:30(VOSE)
Dc: 20:45(VOSE)
ADIOS 
Dv: 18:30
Ds: 19:30
Dll: 17:00
RETRATO DE UNA MUJER EN LLA-
MAS (Cineclub)
Dj: 20:00/22:00

1/FROZEN II
Dll a Dj: 18:00/20:15/22:30
Dv i Ds: 15:50/18:00/20:15/22:30
Dg: 13:40/15:50/18:00/20:15/22:30

2/SI YO FUERA RICO 
Dv i Ds: 16:25/18:30/20:45/22:45
Dg: 12:20/14:20/16:25/18:30
/20:45/22:45
Dll a Dj: 18:30/20:45/22:45

3/ MIDWAY  
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:05/19:45/22:25
Dg: 12:45/17:05/19:45/22:25
Dm: 17:05/22:25 
3/ MIDWAY (VOSE)
Dm: 19:45

4/ FROZEN II
Dv Ds: 17:30/19:40
Dg: 15:20/17:30/19:40
4/ FROZEN II (CAT)
Dg: 13:10
Dll a Dj: 17:15
4/ JOKER
Dv a Dj: 21:55
4/ LE MANS 66
Dll a Dc: 19:20
4/ BRUCE SPRISNGSTEEN, WES-
TERN STARS
Dj: 20:30

5/ FROZEN II
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:00/19:15
Dg: 12:40/17.00/19:10
Dm: 17:00
5/ FROZEN II (3D)
Dg: 14:50
5/ FROZEN II (VOSE)
Dm: 19.10
5/ ADIOS
Dv a Dj: 21:20

6/ LEGADO EN LOS HUESOS
Dv Ds Dll a Dj: 17:25/20:00/22:25
Dg: 12:05/14:30/17:25/20:00/22:25

7/ LA FAMILIA ADDAMS 
Dv Ds: 16:00
Dg: 12:15/14:05/16:00
7/ LAST CHRISTMAS 
Dv a Dll Dc i Dj: 18:00/20:15/22:45
Dm: 18:00/22:45
7/ PADRE NO HAY MAS QUE UNO 
Dm: 20.15

8/PUÑALES POR LA ESPALDA 
Dv a Dll Dc i Dj: 16:55/19.25/22:10
Dm: 16:55/22:10
8/PUÑALES POR LA ESPALDA 
(VOSE) 
Dm: 16:55/22:10
8/ABOMINABLE 
Dg: 12:00
8/MALEFICA, MAESTRA DEL MAL 
Dg: 14:15

SORRY, WE MISSED YOU 
Dv i Dg: 18:00
LOS AÑOS MAS BELLOS DE UNA 
VIDA   
Dv i Dg: 20:00

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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SALA GRAN
FROZEN II   
Dv Ds: 16:30
Dg: 17:00
SI YO FUERA RICO   
Dv: 20:35 
Ds: 18:30
Dg: 19:00
MIENTRAS DURE LA GUERRA   
Dv: 18:30 
Ds: 20:30 

SALA PETITA
ADIOS   
Dv: 16.10/18:15
Ds: 17:00
Dg: 19.15

LA TRINCHERA INFINITA   
Dv: 20.20
Ds: 19:30
Dg: 16.30
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Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

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

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

HORITZONTALS: 1. Els passatgers van carregats de llibres i, és clar, se satura l’avió / 2. 
Merder sense sarau ni desgavell. Com ne dius, tu, aborígens? / 3. Cor de mula. Unitat de 
mesura de la guardia civil. Àtom que podries ser tu, o jo / 4. Txec emigrat a París per no 
fotre ni brot. Un altre llatí, el de l’ego / 5. Desplaçat de Cala Tuna a vés a saber on. Seguides 
a cada inspiració / 6. Barra sense crostons. Ramat d’animals de pastura sembrant el caos 
a Abrera. Acaba pitjor / 7. Aquesta a cada inspiració va seguida d’una pujada. Es presenta 
quan s’altera la veda / 8. Aspirant. Estratègies defensives de les sardines / 9. Ningú la gua-
nya en virtut. Penós com una escultura que representés en Llimós a l’ast / 10. Ruixo per 
l’esquena un cuc que sembla un compost d’oxigen. Feta la llei, feta la demanda / 11. Seqüela 
cinematográfica. És tan sensible que el tenen a la porta del banc. Contingut de la pipa / 12. 
Retribució reservada a empleats de noranta anys o més. Comunitat vegetal a ca l’Alfredo / 
13. Formats tan amunt que poden causar acrofobia. Final de curs.

VERTICALS: 1. Bufo amunt. Avetona emparentada amb l’aciloïna / 2. S’hi entrenen els 
ciclistes amants de la cervesa. Ranc i tot, prou que s’enfila / 3. A mi. Tan forçut que més 
que heroic és mític. De l’amor al mur / 4. Expressió del carro estant. Referència que fa 
molta il·lusió de contestar / 5. Segon mes del calendari republicà, i va de veres. Parlant de 
sardines, aquest s’hi’assembla, fa de mal negar / 6. El gallec. Llombard a dieta d’escalopa. 
Ena mal escrita / 7. Un ianqui, el primer. Són capaços de fornir tot el mercat. Cap de ne-
gociat / 8. De tant practicar-ne et queda una cara que te la menjaries. Xiulets, flautins / 9. 
Culpable d’inducció a la idolatría. Vinya de pèssima fama / 10. Nivell per estrenar. Fent 
cercles ascendents d’aproximació. Al mocador de la Núria Miró / 11. Virgilis del turisme 
contemporani. Abillada perquè no es vegi el desviat / 12. Meravellat d’haver estat enxam-
pat in flagranti. Es materialitza a la porta de l’aparcament.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Sílvia Lamolla



El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

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

www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

93 804 24 51
696 233 803

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39

www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

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

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

 Pop a la graella 
amb salsa picant

Partim les peces de pop ja cuites, fredes i ben seques. Si cal, 
podem deixar-lo reposar fora de la nevera mentre elabo-
rem la salsa d’acompanyament.

Posar en el vas d’una batedora, picadora o robot de cuina el 
gra d’all pelat -sense el germen, si preferim que no sigui tan 
agressiu-, el bitxo sense les llavors, el trosset de gingebre 
pelat, els diferents líquids més l’oli i unes fulles de coriandre 
o julivert net.

Triturar fins a obtenir una salsa espessa més aviat homo-
gènia. Comprovar el sabor i corregir amb algun ingredient 
al nostre gust. Si ens hem passat, podem suavitzar-ho amb 
una mica de mel o suc de pinya, i alleugerir-ho amb aigua.

Escalfar una bona planxa o graella, untar el pop amb una 
mica d’oli d’oliva i sal, i cuinar a foc fort. Pinzellar amb una 
mica de la salsa i seguir cuinant durant uns 4-6 minuts, fins 
que estigui ben daurat, gairebé torrat.

Girar i pintar amb més salsa. Continuar la cocció fins que 
les dues cares estiguin cruixents i una mica caramel·litza-
des, pintant amb més salsa si ho desitgem. Servir immedi-
atament amb unes herbes fresques per sobre i la salsa a un 
costat.

gastronomia
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Ingredients:
Per a 2 persones

• Pop cuit: 3 potes
• Gra d’all: 1
• Bitxo o Xile vermell: 1
• Gingebre fresc: un trosset d’1 cm)
• Suc de llima: 15 ml
• Vinagre d’arròs o poma: 10 ml
• Salsa de soja: 5 ml
• Salsa Worcestershire: 2,5 ml
• Harissa o pasta picant similar: 10 ml
• Oli d’oliva verge extra i una 
mica més per cuinar: 30 ml
• Coriandre fresc o julivert, un 
manat
• Xile en flocs  (al gust)
• Sal gruixuda (al gust)

Camí Ral 4-10   ·   08700 Igualada
Tel: 93 804 91 64   ·   info@grupjardi.com

De dilluns a dissabtes
Migdia: d’13 a 16h

Nits: reserves per a grups

Aquesta setmana sortidor de cervesa ESPINA DE FERRO LAGER

I... bon profit! 

Elaboració:



Desembre
6: Nicolau; Pere Pasqual; Fortià; Asel.la.

7: Ambròs; Eutiquià; Fara. 
8: Immaculada Concepció de la Verge Maria; Ester.

9: Restitut; Leocàdia;  Valèria 
10: Eulàlia; Mare de Déu de Loreto; Júlia; Melquíades.

11: Damas I, papa; Pau de Narbona; Sabí, bisbe; Ida
12: Joana-Francesca de Chantal; Mare de Déu de Guadalupe

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Medalla de la Ciutat  
(2000) 

 
L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal 

expressen el seu dol 
 

 
 
 

 
 
 

LLUÏSA MARGARIDA FELIP BADIA

Els seus estimats: fills, nets, besnets i  família tota, volen agrair les mostres de condol 
rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc el passat dilluns  dia 2 desembre a la parròquia 
de la Sagrada Família.

Vídua d'Antoni Farré Tomàs

"MEDALLA DE LA CIUTAT D'IGUALADA"
Morí cristianament el passat divendres dia 29 de novembre  a l'edat de 86 anys.

Igualada, desembre de 2019

A.C.S

En record de:

Funerària Anoia, S.L.

ESGLÉSIA / LA VEU 

Diumenge passat la 
Basílica de Santa 
Maria d’Igualada 

vivia un esdeveniment d’ex-
cepció. El bisbe ha convocat 
un instrument de participa-
ció per renovar la pastoral 
de les comunitats i per donar 
nova esperança a l’Església 
diocesana en aquesta època 
de canvi.
Feia 74 anys que no se cele-
brava un esdeveniment sem-
blant, ara amb una crida a la 
participació de tots els bate-
jats.
A partir de les deu del matí 
començava la presentació del 
Sínode, a càrrec de Mossèn 

Enric García, rector de Jor-
ba, presentant les raons per 
participar en l’esdeveniment. 
A continuació es va intentar 
projectar un vídeo curt i di-
nàmic, tot i que va fallar la 
tècnica i no es va poder visu-
alitzar bé.
Després d’un testimoni de 
vida cristiana per part d’una 
noia víctima d’abusos sexu-
als, Mn. Jaume Casamitjana, 
vicari episcopal, va preparar 
als fidels per la celebració 
de l’Eucaristia. La Basílica 
de Santa Maria va quedar 
plena de gom a gom com en 
les grans ocasions: presidí la 

Missa Mons. Romà Casano-
va i concelebraren els rectors 
de l’Arxiprestat.
Acabada la Missa, Mn. Jau-
me Casamitjana i Mn. Enric 
Garcia van presentar el Síno-
de i el seu funcionament. A 
cada parròquia es constitui-
ran alguns grups de treball 
per pregar i aportar idees per 
a ressituar, redescobrir i re-
llançar les comunitats cristi-
anes en aquesta època de cri-
si. Ja molts dels fidels es van 
apuntar al final de la matinal 
dominical i aquest mes i el 
proper s’aniran formant els 
grups....

Bona rebuda del Sínode per l’Esperança entre els fidels anoiencs



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

93 131 35 58
93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

MÚSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis 
participar i omple les dades personals per a que 

puguem contactar amb tu!

Música Hostalets

Cava Bohigas

TOTS ELS SORTEJOS

Cistella Caprabo

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Val xapa i pintura Gelabert

Entrades Cinema Ateneu

Entrades Hoquei 

Músiques de Butxaca

Entrades Teatre Aurora

Escalada Ingravita

Bicicleta ABA

Forfait circuit Les Deus

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 30/11/2019.  En aquesta data LA VEU procedirà pel 
mètode d’extracció la butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General 
de Protecció de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i 
inequívoc a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

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

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2
Les entrades tenen vigència d’un mes a partir de la publicació dels guanyadors. Els guanyadors es do-
naran a conèixer per mitjà de l’edició impresa de La Veu a finals de mes. Podran recollir les entrades 
directament a cadascuna de les entitats que participen,  a excepció de Yelmo Cines, el cicle de concerts 
d’Hostalets, la cistella Caprabo i Caves Bohigas que han de passar a buscar-les a les nostres oficines de 
La Veu. 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

676 959 431

CISTELLA AMB PRODUCTES

Visita per a dues persones a caves 
Bohigas amb degustació de caves 
(últim diumenge de mes) i regal 
d’una ampolla  Bohigas Brut Re-
serva  amb estoig

Regalem 2 cistelles al mes!

www.igualadahc.com
93 804 42 57
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, OCT (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 
- IGUALADA

FARMÀCIES DE TORN

24h

OBERTA

DIJOUS 5:  CASAS V.
Soledat, 119

DIVENDRES 6: 
 BAUSILI

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

PILAR
A. Mestre Montaner, 26

(22:00 - 9:00h)

DISSABTE 7: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIUMENGE 8:  PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DILLUNS 9:  LA CREU
P. de la Creu, 7

DIMARTS 10:  MR SINGLA
Pujadas, 47

DIMECRES 11: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIJOUS 12: JUVÉ
Av. Montserrat, 27



Manel Segura Garcia/  
xarcuter, propietari de Cal Passanals

Em dic Manel Segura Garcia, soc igualadí i llacunenc. Igualadí perquè és on vaig néixer, 
visc i treballo actualment. Llacunenc perquè els pares ho eren i la meva esposa també, on 
em vaig casar i on vaig aprendre l’ofici de xarcuter. Sóc xarcuter, copropietari del negoci Cal 
Passanals s.l que consta de dues botigues: una a Igualada al carrer Alba número 11 i una 
a Vilafranca del Penedès al carrer Tossa de mar, 29. Em dedico, juntament amb el meu fill 
Joan, a fer els embotits de la casa i atendre els clients de cara al públic, el que comporta tenir 
una bona organització a nivell global a part de l’elaboració i la venda.

Quan neix Cal Passanals?

Cal Passanals té els seus inicis pels voltants 
de l’any 1947.

Tres generacions de la família Balcells que 
amb molt esforç i dedicació van arribar a ser una de 
les xarcuteries més importants d’Igualada. Joan Balcells 
antic propietari sabia que la meva dona Concepció i jo 
ens dedicàvem al món de la xarcuteria a Embotits Ma-
llart de La Llacuna, així doncs va contactar amb nosal-
tres per donar-nos la possibilitat de poder donar con-
tinuïtat al negoci.

Estem parlant de l’any 2009, temps de crisi, no va ser 
una decisió fàcil, però al final vàrem decidir fer el pas 
i amb molt d’esforç i sacrifici, entre la meva dona, el 
meu fill i jo anem tirant endavant i ja són 10 anys els 
que complim.

Quants sou a la botiga?

A la botiga d’Igualada som un total de nou treballadors. 
Ara fa dos anys vàrem obrir una botiga a Vilafranca 
del Penedès que es diu Xarcuteria Carns Ros amb tres 
noies amb atenció de cara al públic.

Els precuinats tenen molta sortida?

Sí,  ja que són elaborats amb productes naturals i de 
proximitat.

Un altre motiu que la venda de precuinats va en aug-
ment, és el fet que la societat i la manera de viure ha 
canviat. La dona, per sort, està molt més integrada en 
el món laboral cosa que anys endarrere potser era qui 
més s’encarregava de fer el menjar per a la família i la 
dedicació era completa a les feines domèstiques. En-
tenc que hem evolucionat cap a millor i cada dia hi ha 
més igualtat entre homes i dones.

Els vostres productes són tots de proximitat? 

Sí, frescos i de qualitat. Treballem amb empreses de di-
ferents comarques com el Bages, l’Anoia, el Berguedà, 
el Penedès, etc.

Tema envasos i plàstics. Com ho porteu?

En el tema envasos i material biodegradables som molt 
conscients de la importància que té utilitzar-los per a 
poder disminuir la contaminació mediambiental i l’ex-
cés de l’ús del plàstic, material que porta molts proble-
mes, sobretot en llocs com el mar. 

Recentment diuen que la carn vermella no és bona, 
ens ho hem de creure?

Ningú diu que la carn vermella no sigui bona, sinó que cal 
adaptar el seu consum a estàndards saludables.

En el cas català, la nostra dieta mediterrània, que és variada, 
ens permet fer el consum setmanal recomanat per l’OMS.

Quins controls ha de passar la carn?

Molts, i tot és per aconseguir tenir la màxima segure-
tat higiènica i sanitària dels aliments que venem i con-
sumim. Les normatives sanitàries d’àmbit general i les 
específiques reglamentacions tècniques sanitàries del 
sector de la carn, ens obliguen a tots els participants.

Què penseu dels vegans? Feu menjar per a ells?

Fa molts anys que elaborem productes per a vegetari-
ans. Avui dia l’oferta de la major part de les xarcuteri-
es ofereix solucions alimentàries per a tots els mem-
bres de la família.

Tema ecològic, són més cars però compensa o és una 
moda?

Tots els aliments que són tractats d’una manera més 
cuidada tenen un cost més elevat. Això és lògic i la 
gent ho entén i tinc clar que aquesta manera de treba-
llar no és una moda sinó una tendència, una actitud 
de la societat enfront dels problemes que comporten 
les indústries en producció en massa o la ramaderia 
intensiva. Però sí que us posaré un exemple de moda 
que enganya a la gent de bona fe, els productes vege-
tals que en diuen hamburgueses veganes, necessiten 
posar-hi molts additius per poder fer veure que és 
carn, el que és soja transgènica. 

Estem en temps de confrontació. Ja no només d’aquells, que situats en els extrems, miren de resoldre les seves diferències amb caixa 
o faixa. Ara també entre els que haurien d’estar en el mateix bàndol intentant aconseguir objectius semblants. No fa tant hi va haver 
qui tractà de traïdor al President de la Generalitat i l’acusà de vendre’s per cent cinquanta-cinc monedes de plata i ara ha de negociar 
sortides de país on segurament no l’esperen felicitacions per la feina que ha de fer. A Igualada també han arribat les desqualificacions 
pujades de to. Així van aparèixer unes pintades on es deia “Marc, pagaràs la traïdoria entre metralla”. La llàstima que el missatge el 
signin amb una bandera on l’afectat també es sent identificat. És molt negatiu que les amenaces les facin a l’extrem d’afectar la integritat 
de les persones, per molt que no es comparteixin les idees, les accions i les actuacions. Les expressions del malestar acumulat s’haurien 
de quedar en paraules més o menys punyents. Però les amenaces s’haurien de desterrar en el món civilitzat, perquè es comença mig de 
broma, fins que algú se les creu i les posa en pràctica.

“Fem productes de qualitat sense 
perdre l’essència artesanal”

  Pia Prat Jorba @PiaPrat

Dijous, 5 de desmebre de 2019

Espai patrocinat per:

Consum mitjà WLTP (l/100 km): 4,2 – 5,1. Emissions CO₂ WLTP (g/km): 97 – 116. Emissions NOx (g/km): 0,003.

Emissions NOx
0,003 g/km

NOU COROLLA 2.0 HYBRID
EL MÓN EVOLUCIONA

Compatible amb Apple CarPlay® per iPhone
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Av. Europa, Nº4 - 08700 
Igualada - Barcelona  

938 04 82 30

TOYOTA IGUALADA
toyotaigualada.toyota.es.


