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Jaume Farrés i Magí Puig reben el
Premi d’Honor Ciutat d’Igualada

Commemoració del
25N Dia internacional
contra les violències
masclistes

Pàg. 20 - 21

Al Parc Central
d’Igualada activitats
familiars amb motiu
del Dia dels Drets dels
Infants

Pàg. 23

Al Teatre de l’Aurora el
Festival El Més Petit de
Tots per a infants de 2
a 5 anys

Pàg. 23

Nova edició de
PaPerPaPer a Capellades

Pàg. 25

Bloggers de tot
Catalunya visitaran
aquest cap de setmana
l’Alta Anoia

Pàg. 17

Acaptes de sang a
Carme i Sant Martí
de Tous; i primera
campanya de donació
de plasma a Igualada

Pàg. 18

a gala de lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada va arribar enguany a la 22a edició, i va tenir com a novetat el lliurament del Premi d’Honor Ciutat
d’Igualada destinat a reconèixer a una persona, de qualsevol dels àmbits culturals, de pensament, social, intel·lectual o educatiu, que hagi destacat
per una llarga i significada trajectòria. En aquesta primera edició els reconeguts van ser per igual Jaume Farrés i Magí Puig. També es van lliurar el
premis als guanyadors de les diferents disciplines convocades. Pàg. 3

25è Cros Escolar
Garcia Lorca a Santa
Margarida de Montbui

Joel Joan va inaugurar la
15a edició del Zoom festival
de ficció televisiva

Creu Roja Anoia
comença la Campanya
de recollida de
joguines

L

La torre de Cal Salinas
acollirà un centre d’educació
per a infants i adolescents

Pàg. 29

Pàg. 16

Conferència sobre
arqueologia a Sant
Martí de Tous per
conèixer la història del
municipi
Pàg. 19

F

ins diumenge a diferents espais d’Igualada i comarca hi haurà les projeccions del festival internacional de ficció televisiva, el Zoom, que en
la seva quinzena edició va començar dimarts amb la projecció de la pel·lícula “El nom” dirigida per l’actor Joel Joan. Dissabte al Teatre Municipal
l’Ateneu s’hi farà la gala de cloenda amb presència de moltes cares conegudes del món de la televisió. Pàg. 15

L

’Associació APINAS que dissabte al matí a l’Escorxador celebra la festa
de cloenda del seu 50è aniversari, ha signat un conveni amb l’ajuntament igualadí per convertir l’antiga torre de Cal Salinas en un centre
d’educació especial de l’Associació APINAS. La finca de 850 m2 és propietat de la Fundació Privada Hospital Comarcal d’Igualada i s’ha cedit a
APINAS gratuïtament per un mínim de quinze anys. Pàg. 3
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FARMÀCIES DE TORN
Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí de l’endemà. A partir de les 12 de la nit caldrà adreçar-se, amb la
recepta corresponent, a la Policia Local.
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La torre de Cal Salinas acollirà Reconeixement al talent cultural i la creació
un centre d’educació especial artística en la 22a edició dels Premis Ciutat
de l’associació APINAS per
d’Igualada
Per primera vegada s’ha atorgat el Premi d’Honor Ciutat d’Igualada,
infants i adolescents
que ha posat en valor la tasca de Jaume Farrés i Magí Puig

IGUALADA
hir dimecres, 22 de novembre,
es va signar el conveni que
permetrà convertir properament
l’antiga torre de Cal Salinas d’Igualada en un centre d’educació especial de l’Associació APINAS.
La presentació de la iniciativa
davant els mitjans de comunicació
va anar a càrrec de l’alcalde d’Igualada i el tinent d’alcalde d’Entorn
Comunitari, Marc Castells i Fermí
Capdevila, i del president i el gerent de l’entitat, Enric Fillat i Jordi
Aymamí. Hi van assistir també diferents responsables dels àmbits de
psicologia, docència i treball social
d’APINAS i l’arquitecte que durà
a terme la reforma i adaptació de
l’edifici als seus nous usos, Jaume
Riba.
Cal Salinas és una finca de 850
m2 ubicada a l’inici de l’Avinguda
Gaudí, propietat de la Fundació
Privada Hospital Comarcal d’Igualada i l’ús de la qual, segons va aprovar recentment el ple municipal,
s’ha cedit a APINAS gratuïtament
per un mínim de quinze anys.
En aquest edifici APINAS, un
cop faci el projecte corresponent i
executi les obres de reforma necessàries, obrirà una Aula Integral de
Suport (AIS), un equipament educatiu per alumnes amb trastorns
del comportament i trastorns mentals. Donades les característiques
de l’edifici, la intenció és acabar
ubicant-hi també en els propers
anys els serveis administratius centrals, un auditori, espais polivalents i una llar residència. Les obres
d’adequació, que seran executades
per la pròpia entitat, s’aniran executant per fases i en funció de les
disponibilitats pressupostàries i els
compromisos de concertació a les
diferents entitats implicades.
Marc Castells va posar en valor
“la gran tasca que duu a terme
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APINAS a Igualada i l’Anoia” i afirmà que “la ciutat està d’enhorabona, perquè no només es recuperarà
l’ús d’un edifici emblemàtic, sinó
que allotjarà al seu interior una activitat d’un immens valor integrador i de desenvolupament personal
per a uns infants i joves que necessiten el nostre màxim suport”.

L’Aula Integral de Suport
El programa AIS aplegarà a Cal
Salinas un màxim de 16 infants i joves, agrupats de manera diferenciada en grups d’entre 4 i 6 alumnes,
d’acord amb les seves característiques educatives i clíniques.
S’hi farà classe en horari de
matí i tarda, sempre adaptant-se
a les necessitats de cada alumne,
i comptarà també amb servei de
menjador. L’equip docent estarà
format per un coordinador, un professional d’orientació psicopedagògica, un clínic de salut mental infantojuvenil i un tutor i un educador social per cada grup d’alumnes.
L’AIS ha de ser, doncs, un espai
educatiu i terapèutic que ofereixi
una atenció intensiva i integral, de
durada limitada, als nens i adolescents amb trastorns greus (TMG),
afavorint la seva recuperació i inclusió escolar i social i una millora
en la seva qualitat de vida. Serà
una estructura terapèutica en què
l’alumne serà el centre de la intervenció i se l’atendrà de manera
totalment personalitzada.
Enric Fillat i Jordi Aymamí van
posar en valor la suma de voluntats
i esforços entre APINAS i l’Ajuntament d’Igualada i van apuntar
que “la cessió de Cal Salinas és
imprescindible per impulsar l’AIS,
un projecte educatiu per alumnes
que necessiten ser escolaritzats en
un equipament especialitzat i que,
sens dubte, contribuirà a millorar
la seva qualitat de vida”.

Deu anoiencs concorren a les
llistes de les eleccions del 21-D
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ins a 10 anoiencs formen part
de les llistes electorals per la circumscripció de Barcelona per a les
eleccions al Parlament de Catalunya del proper 21 de desembre.
La posició més alta la té la igualadina Alba Vergés, que ocupa el
sisè lloc de la llista d’ERC, darrere
d’Oriol Junqueras, Marta Rovira,
Raül Romeva, Carme Forcadell i
Carles Mundó. A la candidatura
dels republicans també hi concorre
l’alcalde de Calaf, Jordi Badia, al
número 77.
La segona posició més alta a
les llistes del Parlament la té el
portaveu del PSC a Igualada, Jordi

Riba, que és al lloc 19 de la llista
dels socialistes, a més de l’alcalde
de Cabrera d’Anoia Salus Monteagudo, al 37, i la regidora masquefina Isis Abad. al 74. El portaveu
del PP a Igualada, Joan Agramunt,
ocupa el lloc 26 de la llista dels populars i més enrere, el 47, és per al
regidor de Piera Francesc Ibáñez.
La diputada Maria Senserrich és al
lloc 27 de la candidatura de Junts
per Catalunya i la pierenca Sandra
Bernad ocupa també el número 27
de la llista de Catalunya en Comú.
A la candidatura de la CUP hi ha la
regidora igualadina Eva Pedraza al
número 30.

IGUALADA
quest diumenge, 19 de novembre, el Teatre Municipal l’Ateneu va acollir la vint-i-dosena edició
dels Premis Ciutat d’Igualada, els
guardons que reconeixen el treball
de creadors de diferents disciplines
dels àmbits cultural, artístic, de
recerca o social. L’acte va comptar
amb la presència, entre altres autoritats, de l’alcalde, Marc Castells, del
regidor de Cultura, Pere Camps, de
regidors del consistori, de la directora general d’Indústria, Àngels
Chacón, i del director dels Serveis
Territorials del departament de Cultura de la Generalitat a la Catalunya
Central, Lluís Cerarols. Al teatre hi
va haver també una butaca buida
amb un llaç groc, recordant que
el destituït conseller de Cultura de
la Generalitat, Lluís Puig, es troba
actualment a Brussel·les.
Durant l’acte es van lliurar el
premi Paquita Madriguera de Composició Musical, el Jaume Graells
d’Art Digital, el Gaspar Camps de
Disseny, el Procopi Llucià de Fotografia, el Joan Llacuna de Poesia,
el Jaume Caresmar d’Investigació
--declarat desert--, el Mossèn Còdol de Compromís Social i Cívic, i
el recentment creat Premi d’Honor
Ciutat d’Igualada.
El Premi de Composició Musical Paquita Madriguera, convocat
per l’Ajuntament d’Igualada i l’Escola Municipal de Música, amb la
col·laboració de l’Associació Catalana d’Escoles de Música, premia
el guanyador amb 1.350 euros i la
posterior edició de l’obra que servirà de base pedagògica per a joves
intèrprets en formació. El guardó
ha estat per la composició La ciutat d’Ivori, de l’igualadí Carles Prat.
L’autor ha obtingut quatre guardons d’aquesta convocatòria, esdevenint el compositor local més premiat de la història dels premis.
Al Premi Gaspar Camps, creat amb l’objectiu de reconèixer el
talent dins el món del Disseny, hi
optaven diferents obres de disseny
industrial i interiorisme. El jurat del
premi, convocat per l’Ajuntament
d’Igualada amb la col·laboració de
l’entitat Disseny=Igualada i l’Escola Municipal d’Art i Disseny Gaspar

A

DENTAL_VERDAGUER_Enllaç_V2_Trç.indd 1

Camps, el va concedir a l’obra de
disseny d’interiors de les noves oficines de La Renda Urbana, fet per
l’estudi 99espais i realitzat per Xavier Pelfort.
El Premi d’Art Digital Jaume
Graells, impulsat per l’Ajuntament
d’Igualada amb el patrocini del Centre d’Estudis Informàtics de l’Anoia
CEINA, va ser per les obres Florecer,
Hogar i Skydive, de l’autor xilè resident a Barcelona, Sebastián Felipe
Becerra. Ha rebut el guardó Ciutat
d’Igualada, una llicència original
Corel i 1.800 euros atorgats per La
Renda Urbana, Trilogi i CEINA. També hi va haver un accèssit, dotat
amb una llicència original Corel i
un diploma acreditatiu, per El zoo
del dr. Blau del tarragoní Robert
Sirvent.
El Premi de Poesia Joan Llacuna,
organitzat per l’Ajuntament amb el
suport de l’Ateneu Igualadí i el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada
(CECI), dota el premi amb 1.350 euros i la publicació de l’obra a Viena
Edicions. L’escriptor guanyador va
ser el manacorí Jaume Mesquida
amb l’obra Resplendor de foc. Un
llibre que es presentarà properament al cicle poètic i musical De Pell
Sensible.
La convocatòria del Premi de
Fotografia Procopi Llucià compta
amb el suport de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI) i el primer premi, dotat amb 1.000 euros
i la participació en el proper festival
FineArt, va recaure en José Beut, de
València, per la col·lecció Los Surma.
El segon premi, amb 350 euros i un
diploma acreditatiu, era per Yolanda Luque, de Castellbisbal, per la
col·lecció Dones de França al segle
XVIII.
El lliurament del Premi d’Investigació que porta el nom de Jaume Caresmar, va viure un moment
d’homenatge amb la projecció d’un
audiovisual coincidint amb el 300
anys del seu naixement. El premi el
convoquen l’Ajuntament i el Centre
d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI) amb la col·laboració del Centre
d’Estudis Antoni de Campmany de
la Universitat de Barcelona però,
en aquesta edició, ha estat declarat
desert.

El Premi Mossèn Còdol al
Compromís Social i Cívic, organitzat per l’Ajuntament i la Fundació
Sant Crist d’Igualada, té l’objectiu
de promoure i reconèixer la feina
realitzada per persones, entitats i
organitzacions compromeses amb
els valors socials. En aquesta edició,
l’entitat guardonada amb els 2.000
euros que aporten a parts iguals
l’Ajuntament i la Fundació del Sant
Crist, va ser l’ONG Mans Unides
d’Igualada, membre d’Igualada Solidària i que treballa per ajudar a pal·
liar les situacions de pobresa dels
pobles del Sud. La presència a la
ciutat es remunta a l’any 1983, quan
un grup de joves de la parròquia de
Santa Maria, juntament amb altres
persones motivades per un esperit
missioner s’hi van adherir i van començar a treballar per aquesta entitat. La col·laboració es manté viva
encara avui

Premi d’Honor Ciutat
d’Igualada per a Jaume
Farrés i Magí Puig

Finalment i per primer cop, enguany s’ha lliurat el Premi d’Honor
Ciutat d’Igualada a una persona,
de qualsevol dels àmbits culturals,
de pensament, social, intel·lectual o
educatiu, que hagi destacat per una
llarga i significada trajectòria. Els
guanyadors van ser ex aequo Magí
Puig, destacat membre del CECI i organitzador durant molts anys de les
sessions de l’Aula Universitària de la
Gent Gran (AUGA) i Jaume Farrés,
també històric membre del CECI i incansable investigador i difusor de la
història d’Igualada. A banda, aquest
any el record a títol pòstum ha estat per Esteve Corbella, un home
d’un currículum extraordinari, amb
gran bagatge cultural –en música,
composició i cant coral– que va deixar una profunda petja a la ciutat
d’Igualada i que va morir el novembre de 2016.
L’alcalde, Marc Castells, tancava l’esdeveniment fent un esment
al conseller Lluís Puig i traslladant
l’agraïment, en nom de l’Ajuntament, a totes les entitats, empreses i
professionals que han fet possible la
22a edició d’aquests guardons.

2/11/17 19:10
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La jornada de donació de
sang recull 30 donacions

LA TORRE DE CLARAMUNT
l passat divendres 17 de novembre, va tenir lloc al Centre Social Sant Joan Baptista de la Torre
de Claramunt, una campanya per
donar sang impulsada pel Banc de
Sang i Teixits de Barcelona i que va
comptar amb la col·laboració de
l’Ajuntament.
Les extraccions es varen realitzar a la sala gran del centre social.

E

Es van poder realitzar 30 donacions però van acudir al centre més
persones que per causes diferents
no van poder fer la donació. Cal
recordar que no assolir el pes mínim, de 50 quilos, haver viatjat recentment a determinats països o
bé haver-se fet un tatuatge fa poc
són motius que impedeixen les donacions.
La necessitat de sang és constant i a Catalunya cada dia es necessiten tres donacions per poder
atendre els malalts que en necessiten, ja que la majoria d’intervencions quirúrgiques i molts dels tractaments mèdics requereixen transfusions. Per això, els responsables
del Banc de Sang i Teixits conviden
a la ciutadania a donar sang més
d’una vegada a l’any. En concret,
les dones poden donar-ne tres vegades l’any i els homes, quatre.

FUTURMOD, projecte al servei
dels emprenedors del sector
tèxtil-moda de tot Catalunya

23 de novembre de 2017

“La Matinal” de Nou Centre s’erigeix com
la nova proposta comercial, lúdica i festiva
d’Igualada Nord

IGUALADA
issabte passat, famílies senceres
es van donar cita a la matinal
de Nou Centre i van poder gaudir
i participar en les diferents i variades activitats programades en plena
plaça de la Sardana i carrer Pierola.
“La Matinal” Nou Centre de
mercat, esport i cultura va despertar
amb una xocolatada solidària per
fer passar el fred als més matiners.
L’espai de la fira va reunir nombrosos estands on els establiments de la
zona, entitats i un bon nombre d’artesans d’altres llocs van poder oferir
el seu ampli ventall de productes i
serveis.
A més, un gran nombre d’activitats es van organitzar per animar
l’assolellada i agradable jornada.
“La Matinal” va convidar grans i
petits a participar al circuit d’orientació, que van completar més de 70
persones i que va organitzar l’Escola Esportiva d’Igualada (CERRR) al
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carrer Dr. Fleming. Swing Anoia va
oferir una classe de swing oberta a
tots els assistents, el centre de salut
Kine va organitzar una classe de
ioga per a nens, Natasha Peterson
i els seus dos fills van convidar les
famílies als tallers sensorials, mentre
que l’escola Monalco animava els
més petits de la casa a participar en
tallers i jocs diversos. Totes les activitats van tenir una gran acceptació.
No va faltar tampoc la música,
que aquest cop va anar a càrrec de
diversos artistes amateurs igualadins i de la comarca; uns concerts
en què la majoria de participants
eren molt joves. El públic assistent
va poder gaudir del solista Cristian
Pérez, que va cantar amb un estil
molt personal cançons que reivindiquen el respecte pel planeta. El
duo format per Pol Sánchez i Albert
Panisello, de 12 i 13 anys, va delectar el públic amb les seves guitarres,
i el jove quintet Contracorrent (la

cantant amb 15 anys i el de més
edat 19 anys) va oferir versions de
cançons conegudes en anglès i català, a més de dues de creació pròpia.
Entre tots els musics participants es
van sortejar 5 xecs regal per valor
de 100 euros. A més, els ritmes de
batuka dels Konkatrons van animar
els carrers més comercials dels barris
de Set Camins i del Poble Sec i van
tenir una bona acollida per part de
veïns i comerciants.
Exposició d’artistes locals
Els visitants de “la Matinal” van
poder gaudir de les pintures de Pilar
Carballo, Assumpta Saumell, Dídac
Sanjosé i Roger Puig Codina; que
van exposar els seus quadres en els
diferents plafons habilitats a l’àrea
del firamercat.
Ja encarant l’hora de dinar, i
per matar el cuc al públic assistent,
el matí es tancava amb un vermut
solidari amb una exquisida fideuà,
de la mà del Restaurant Canaletes i
d’Opcinatura, en què la recaptació,
juntament amb la de la xocolatada
de primera hora del matí, va anar
destinada a Càritas i a Creu Roja.
També va ser el moment de repartir
els cinc xecs regal que es van endur
els músics afortunats i els vals de
descompte que es van sortejar entre
els participants al circuit d’orientació.

La Setmana de la Música comença amb energia
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UTURMOD és un projecte que
es desenvolupa en el marc dels
projectes innovadors i experimentals, subvencionals pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i
l’Ajuntament d’Igualada, que lidera
el nous projecte “ACTE II: Teixint
idees i xarxes” en el que es promou la consolidació i millora de la
competitivitat del sector tèxtil-moda català. Entre les diferents accions
previstes i en l’àmbit del teixit productiu FUTURMOD té com a objectiu donar suport a emprenedors/
es i micropimes de nova creació en
el sector de la moda per facilitar la
seva consolidació i creixement.
FUTURMOD pretén establir col·
laboracions estables entre emprenedors que comencen el seu negoci
i empreses consolidades del sector
de la moda per tal de contribuir
a millorar la seva competitivitat i

aportar beneficis a ambdues parts.
El projecte pretén també construir noves cadenes de valor i xarxes
de relació entre emprenedors, empreses consolidades, administracions, escoles de disseny i centres de
recerca, per impulsar la innovació
en el sector de la moda.
FUTURMOD va començar amb
la recepció de les idees i/o projectes empresarials dels emprenedors
i emprenedores de tot Catalunya,
amb l’objectiu de conèixer les propostes de valor i dissenyar un itinerari per acompanyar el projecte empresarial.
Experts del negoci de la moda
ajuden a impulsar el creixement
d’aquests projectes empresarials
que els ajudaran a confeccionar un
full de ruta, establint xarxes entre
ells mateixos i/o amb empreses consolidades.

CAPELLADES
a Setmana de la Música ha
començat a Capellades amb l’orgue com a principal protagonista. Primer dissabte al matí es va
fer un taller de descoberta per als
alumnes de piano de l’Escola de
Música.

L

Diumenge al migdia, prop de
200 persones van poder gaudir
amb “Cornucòpia, música per a
gralla i orgue” amb Jordi Mestres
a la gralla i Jonatan Carbó a l’orgue.
L’originalitat de la combinació
proposada va sorprendre i agradar

el nombrós públic assistent. A més,
el concert va incloure l’estrena a
Capellades de Cornucòpia, obra
original del compositor capelladí
Àlex Cassanyes, qui va fer-ne la
presentació.
Dilluns al matí l’orgue encara
va ser l’element més destacat. Les
tres classes de sisè de la vila van
anar passant per un taller on el
mateix Jonatan Carbó els explicava
els secrets de l’orgue, des de la seva creació fins a la seva sonoritat,
passant per la història i acabant
amb la interpretació d’una peça.
El programa de Santa Cecília a
Capellades incloïa l’Audiciona’t organitzat des de l’Escola de Música
de Capellades i queda per celebrar
dissabte a les 7 el concert “20 anys
després”, amb Enrique Begaría al
piano, i al vespre a tres quarts de 9
el concert de la Coral Noves Veus
a l’Església de Santa Maria.
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Crèdit de 200.000 euros de la Diputació per
assegurar l’autonomia financera
ajuntaments, fet que demostra
que la corporació és «molt sensible a les necessitats de la ciutadania i del territori». Això permet
treballar perquè els ajuntaments
puguin «fer una prestació de serveis el més adequada i de la màxima qualitat» pensant sempre en la
ciutadania.
Gràcies al conveni entre la Diputació de Barcelona i el Banc de
Sabadell, els ajuntaments poden
obtenir una línia de préstecs per a
inversions a un tipus d’interès preferencial. Al llarg de tot l’any passat,
la Diputació de Barcelona va signar
crèdits per valor de 95.542.467,71
euros, dels quals 4.554.349,25 es-

LA TORRE DE CLARAMUNT
a presidenta de la Diputació de
Barcelona, Mercè Conesa, va signar dijous passat, a la seu de la corporació, un crèdit amb l’alcalde de
la Torre de Claramunt, Jaume Riba,
per valor de 200.000 euros, dels
quals 8.241,63 estan subvencionats.
En total, s’han signat crèdits per
valor de 45.909.795,08 euros amb
alcaldes i representants de 21 ajuntaments de la demarcació.

L

Signatura del Programa de
Crèdit Local
Mercè Conesa ha afirmat que
aquests crèdits permeten assegurar l’«absoluta normalitat» dels

taven subvencionats per la pròpia
corporació.
L’any passat es va firmar l’acord
entre la Diputació de Barcelona i
Banc Sabadell que permet impulsar
el Programa de Crèdit Local, fruit
del procés de selecció d’entitats realitzat el 2016. El Programa permet
als ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades reduir els costos
financers dels préstecs dels municipis destinats a noves inversions.
Així, les entitats locals també poden
acollir-se a operacions de préstecs a
llarg termini, a actuacions relacionades amb millores a la tresoreria i
a línies de préstecs pont per a inversions finançades amb subvencions.

Inici de la 1a fase d’obres d’urbanització del
nucli de Santa Càndia

ORPÍ
l passat mes d’octubre es va iniciar la primera fase de les obres
d’urbanització del nucli de Santa
Càndia al municipi d’Orpí. Actualment el nucli de Santa Càndia no
està urbanitzat, les edificacions al
centre del nucli son antigues, i en
destaquen els buits i les traces de les
antigues construccions. En aquest
sentit, és voluntat de l’Ajuntament
d’Orpí de revitalitzar el nucli i recuperar-ne l’activitat social i humana,
així com el valor patrimonial del
conjunt, realitzant diferents treballs
preliminars per avaluar les possibilitats tècniques i econòmiques
per a la possible intervenció. Fruit
d’aquests treballs es presenta al
setembre de 2014 el projecte d’urbanització del nucli de Santa Càndia
que preveia la urbanització de la
totalitat dels espais públics. De forma general s’ha previst abordar la
urbanització del nucli de Santa Càndia en base a quatre fases d’urbanització, i pretén assolir els següents
objectius: garantir l’accessibilitat a
totes les finques existents, incorpo-
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rar la renovació i actualització de
la totalitat de les xarxes de serveis,
preveure una urbanització que realci el valor patrimonial i singular del
conjunt del nucli, i prioritzant la utilització peatonal de la urbanització,
fer-la compatible amb l’accessibilitat
dels vehicles i adequada a la utilització dels vehicles d’emergència,
en especial al recorregut de seguretat en front d’incendis forestals
que requereixen de l’accessibilitat al
camí de les fonts.
Actualment l’Ajuntament d’Orpí està tramitant una modificació
puntual del planejament al sector
de Santa Càndia amb l’objectiu
d’efectuar diferents reajustaments
en relació a l’ordenació vigent tant
pels espais públics com pel que fa a
les edificacions, i la redefinició d’un
àmbit de polígon d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat,
equilibrat entre beneficis i les càrregues associades. D’aquesta manera,
es modifiquen les seves determinacions considerades incongruents i
de difícil materialització.
Al mes de maig el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Plec de Clàusules Administratives que havia de
regir la contractació de les obres
corresponent a la primera fase, així com la licitació del contracte pel
procediment obert, tramitació ordinària amb diversos criteris d’adjudicació. Obert el termini de presentació d’ofertes que finalitzava en el
mes de juny es varen presentar 13

proposicions, i després de ser valorades per la mesa de contractació,
es va adjudicar el contracte d’obres
a l’empresa Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats,S.L. pel preu
de 184.047,91 euros més IVA, essent
de tres mesos el termini d’execució
de les obres.
Aquesta primera fase es troba
finançada en part per una subvenció de la Diputació de Barcelona
a través del instrument de Meses
de concertació del Pla de Xarxa de
Governs Locals per un import total
de 190.000 euros. L’import d’adjudicació de l’obra ascendeix a 222.697
euros (IVA Inclòs). La resta (32.697
euros) es finança amb càrrec als
fons propis de l´Ajuntament. En
concret aquesta fase pretén assolir
els següents objectius:
Afrontar la urbanització de l’espai principal del nucli, que garanteix l’accessibilitat a totes les finques
existents, corresponent al vial perimetral que recorre tot el perímetre
del nucli.
Incorporar la renovació i actualització de la totalitat de les xarxes
de serveis.
Fer compatible la urbanització
de la primera fase amb les tres restants que són: Espais públics, millora
i arranjament camí d’accés al nucli i
urbanització zona verda camp dels
ametllers.
Preveure una urbanització que
realci el valor patrimonial i singular del conjunt del nucli.

23 de novembre de 2017

L’equip de govern es reuneix
amb l’AAVV La Margarida
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
epresentants de l’equip de
govern municipal van reunir-se
dijous passat amb membres de
l’Associació de Veïns La Margarida
per tal de conèixer algunes de les
propostes veïnals en matèria de
manteniment i via pública relatives
al Nucli Antic del municipi.
Així, es van intercanviar propostes sobre com millorar el trànsit intern dins aquest nucli, també
com millorar la col·locació de diferents contenidors de reciclatge, la
problemàtica existent amb alguns
fanals i la il·luminació de determi-
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nades zones (camí del cementiri,
entre d’altres). Un altre dels temes
tractats va ser les molèsties generades per la proliferació de coloms
en algunes zones. L’objectiu, com
explica el regidor d’Optimització i
Desenvolupament Josep Lechuga,
“és refermar un contacte fluït i
directe amb la ciutadania del Nucli Antic per poder millorar tots
aquells aspectes del dia a dia que
poden ajudar a un major civisme.
Continuarem treballant per donar
solució en la mesura de les nostres
possibilitats a les reivindicacions
veïnals”

800 escolars participen en
una audició de la JOSA Aleví

COMARCA
l voltant de 800 alumnes de
primària d’escoles d’Igualada
i comarca van participar el passat 14 de novembre de l’audició
que va oferir, al Teatre Municipal
l’Ateneu, la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia (JOSA) Aleví, amb
l’espectacle La flor de Molihuà. El
concert, organitzat des del departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada, estava inclòs
en el programa AIRE, que aglutina l’oferta d’activitats educatives
adreçades a les escoles del municipi, i que en aquesta edició comptava amb la participació d’Emili
Vallès, Ramon Castelltort, Esco-
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làpies, Escola Pia, Escola Mowgli,
Garcia Fossas, Dolors Martí, Jesús
Maria, Monalco, Escoles de l’Ateneu Igualadí i Gabriel Castellà. La
JOSA Aleví està formada per uns
60 músics, entre 5è de primària
i 2n d’ESO, que assagen un cop
al mes. La plantilla de l’orquestra és simfònica i inclou corda,
vent, metalls i percussió. La Flor
de Molihuà narra les aventures
d’un noi i una noia a la recerca del
remei que podrà salvar l’estranya
malaltia que afecta tots els habitants del seu poble, Ganxailing.
Escrita i dirigida per Albert Gumí,
compta amb textos d’Anna Marsal
i narració de Mònica Torra.

Instal·lació del sistema de
canalització d’aigua a El Maset

Lliurat el Pla director de clavegueram
LA POBLA DE CLARAMUNT
a Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt el Pla director de
clavegueram del municipi, un treball que ha servit per inventariar tots els pous de registre i les
canonades de la xarxa, amb una
descripció de les seves característiques i el seu estat de conservació,
i ha estudiat el seu funcionament
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tant per temps sec com per temps
de pluja.
L’estudi ha posat de manifest
les actuacions necessària a realitzar
en la xarxa per un òptim funcionament, amb diverses propostes de
millora que en el seu conjunt han
estat pressupostades en 1.154.000
euros.
Entre les actuacions previstes hi
ha una millora del funcionament

de la xarxa en episodis de pluja
mitjançant la construcció de tres
sobreeixidors, la substitució de diversos col·lectors per d’altres amb
diàmetres superiors per tal de millorar al conducció de les aigües
residuals en el municipi, així com
l’eliminació de l’estació de bombament i la impulsió del carrer Narcís
Monturiol per connectar aquest
tram a la xarxa en gravetat.

J.M. MORROS i ASSOCIATS, S.L.
ASSESSORAMENT GESTIÓ D'EMPRESES
ORGANITZACIÓ
A D M I N I S T R AT I VA
O F I C I N A C O M P TA B L E - F I S C A L - M E R C A N T I L
NOVA ADREÇA
Joan Maragall, 3, local 2- IGUALADA - Telèf. 93 804 52 62 - Fax 93 805 29 98 - e-mail: jmmorros@jmmorros.com

MASQUEFA
ijous 9 de novembre, l’Ajuntament i Anaigua --empresa gestora del servei d’aigua als municipis de Masquefa, Piera, Mediona,
Castellfollit i Riubregós-- van signar el contracte d’obres per a la
instal·lació d’un sistema de canalització d’aigua a la urbanització d’El
Maset. Els treballs, amb un cost

D

d’1.594.099 euros (IVA inclòs), és
previst que comencin al llarg dels
propers dies.
L’actuació tindrà una durada
aproximada de sis mesos i serà finançada íntegrament per l’Ajuntament. En aquest sentit, els veïns de
la urbanització no hauran de fer
front a cap quota especial per al
desenvolupament de les tasques.
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23 de novembre de 2017

El complex Mont-Àgora
va acollir la IV Jornada
d’Urgències d’Atenció
Primària a l’Anoia
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El CSSI amplia les teràpies amb gossos amb
Avancem Junts

Més de 120 persones han millorat la formació
per fer front a situacions d’urgències
complexes a l’atenció primària a l’Anoia

IGUALADA
l Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) ha decidit ampliar la
seva oferta terapèutica incorporant noves intervencions assistides
amb animals (IAA) mitjançant un
acord amb l’entitat Avancem Junts.
Aquestes intervencions utilitzen
com a eina els gossos i d’altres animals ensinistrats específicament
per assolir objectius de millora i/o
manteniment de l’estat físic, social, emocional, educatiu i cognitiu
de les persones, a través del vincle
persona-animal com a part integral i activa del procés.
Moltes de les persones ateses
als centres del CSSI han tingut al
llarg de la seva vida un important
vincle amb animals i s’ha demostrat que el contacte amb aquests
aporta grans beneficis. Per això, el
CSSI va iniciar el primer semestre

E
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
“Em fa mal la panxa”, “Fa 30
minuts que no hi veig bé”, “Tinc
mal d’esquena”. Darrera d’afirmacions com aquestes que es donen a diari a les consultes urgents
als equips d’atenció primària de
l’Anoia hi poden haver malalties
greus que requereixen la màxima
atenció i una gran formació per
part dels professionals. Per compartir experiències i assumir nous
coneixement, divendres es va celebrar al complex Mont-Àgora de
Santa Margarida de Montbui la
IV Jornada d’Urgències d’Atenció
Primària a l’Anoia que va comptar
amb la participació de més de 120
persones.
En els diferents punt d’atenció continuada i urgent de l’atenció primària de l’Anoia, fora de
l’horari habitual del centre, s’han
atès més de 52.000 visites durant
el 2016. I els principals motius de
consulta són problemes respiratoris, traumatismes i ferides i la patologia osteomuscular. Habitualment
s’atenen urgències de baixa gravetat però també cal estar preparats
per situacions d’emergència vital.
A la jornada es van presentar
un total de 16 comunicacions que
van ser totes de gran interès per
als assistents i 3 ponències. Cal destacar que tots els equips d’atenció
primària van fer alguna presentació. En les conclusions, a càrrec
de la Dra. Carme Riera, directora
del Servei d’Atenció Primària de

l’Anoia, es va fer una reflexió de la
importància de mantenir i, si cal,
propiciar noves accions de treball
en xarxa entre les diferents persones i organitzacions que intervenen en l’atenció urgent, garantint
la continuïtat assistencial i vetllant
per la seguretat dels pacients. La
mateixa Dra. Riera recordava la
importància en l’atenció urgent de
ser el màxim de resolutius possibles i evitar anades i vingudes dels
pacients per diferents dispositius
de l’atenció urgent.
L’organització de la IV Jornada
va anar a càrrec del Servei d’Atenció Primària Anoia amb la col·laboració del Consorci Sanitari de
l’Anoia i Emergències Mèdiques.
Tant el comitè organitzador com
el científic el formen professionals
assistencials de la comarca. El premi a la millor comunicació va ser
per a l’EAP Vilanova del Camí va
presentar presentat el cas d’una
intoxicació per nou moscada.
Destacar la presentació del
protocol d’atenció a múltiples víctimes de l’Anoia a càrrec d’Olivia
Rubio, directora del servei d’atenció continuada i urgent del SAP
Anoia i del Dr. Josep Ma Soto, director territorial del SEM a la Catalunya Central, que va abordar
també actualitzacions en situacions d’emergències. Van participar
en la inauguració de la jornada
Maria Teresa Campanera, del CatSalut i la Dra. Carme Riera, del SAP
Anoia de l’ICS.

de 2017 una selecció d’entitats especialitzades en la intervenció assistida amb animals. Aquesta selecció es realitzà amb una entrevista
inicial i una sèrie de demostracions
de quatre entitats als diversos centres del CSSI per tal de seleccionar
la proposta que s’ajustava de forma més acurada a les necessitats
del col·lectiu que s’atén. L’experiència ha estat molt satisfactòria,
tant per les entitats com per les
persones que han rebut la intervenció i pels professionals del CSSI.
Finalment, l’entitat seleccionada ha estat Avancem Junts, fundada per Íngrid Fernández, tècnica
en Intervenció Assistida amb Animals (IAA). L’equip interdisciplinari
d’Avancem Junts està format per
una llicenciada en psicologia, un
diplomat en fisioteràpia, una educadora social i tres tècniques en

IAA, fet que permet l’enteniment
de la malaltia des d’un punt més
complet i que facilita el disseny
dels programes, tenint en compte aspectes psicològics, educatius,
fisiològics i biomèdics. El projecte
compta amb un equip caní format
per tres gossos ensinistrats específicament per a aquesta tasca: Trasto,
pastor australià de tres anys; Pelut,
peluix d’un any, i Nala, una labrador retriever de quatre anys.
La intervenció d’Avancem Junts
serà inclosa en el programa d’activitats permanents que es realitzarà
l’any 2018 amb una freqüència de
sessió setmanal en cada un dels
centres del CSSI, la Residència i
Centre de dia Pare Vilaseca, l’Hospital de Dia Sant Jordi, el Centre
de Dia Montserrat i el Centre de
Dia Mar i Cel. D’aquesta manera
s’ampliarà l’abordatge integral en
persones que tenen una afectació
en l’àrea social, emocional, física
o cognitiva, consensuant els objectius individuals entre el tècnic
d’Avancem i els professionals del
CSSI que coneixen i tracten diàriament a la persona receptora.
Es personalitza la intervenció depenent de les característiques,
capacitats i necessitats de les persones ateses. Les IAA en centres
residencials es basen en un programa d’activitats on els gossos, com
a element motivant, generen un
vincle que facilita l’assoliment dels
objectius definits conjuntament
amb els professionals del centre.

Han començat els treballs d’asfaltatge a l’A2
COMARCA
’autovia A-2 al seu pas per Igualada i l’Anoia experimentarà al
llarg del proper any afectacions
de trànsit importants entre setmana pels treballs d’asfaltatge que
ha iniciat el Ministerio de Fomento. Aquest mes de novembre han
començat els treballs de rehabilitació superficial i estructural del
ferm en el tram de gairebé 50 quilòmetres que uneix La Panadella
i Esparreguera, amb una inversió
total de 16 milions d’euros i una
durada de 13 mesos, amb finalització prevista al desembre de
2018.
Els treballs s’executaran, segons informa el Ministerio, en
torns de 24 hores, de dilluns a dijous. D’aquesta manera es reno-
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varà íntegrament la superfície de
la via, molt castigada pel freqüent
trànsit de vehicles pesants, i se’n
corregiran els deterioraments
estructurals. Es calcula que per
aquest tram circulen entre 40 i
50.000 vehicles diaris, 8.000 dels
quals són camions.
En concret, s’actuarà en ambdues calçades, sobre una superfície total de 1.145 km2., aplicant
una nova capa de rodadura de
3 en tots els carrils i en els dos
sentits de la marxa. A més, prèviament i al carril dret, que és
aquell que més trànsit de camions suporta, s’aplicarà específicament un gruix de 15 centímetres
d’asfalt en una longitud total de
80 quilòmetres entre ambdues
calçades.

Una inversió necessària i
reclamada
Ara fa gairebé tres anys, al gener de 2015, els alcaldes d’Igualada, Òdena, Castellolí, El Bruc,
Collbató i Esparreguera van signar
conjuntament una carta adreçada
a l’aleshores ministra de Fomento, Ana Pastor, fent-li evident el
malestar dels municipis per l’estat de la via al tram entre Igualada i Esparreguera i la urgència
de posar solució a la problemàtica. Posteriorment, al mes de març
del mateix any, el ple municipal
d’Igualada va aprovar una moció
reclamant al Ministerio les inversions necessàries per millorar la seguretat dels conductors en aquest
tram de l’A-2.

“Sé que sempre puc comptar amb ella”
Mercedes / PROFESSORA I CLIENTA DE GAES
A GAES la millora de la teva audició va molt més enllà de la venda de l’audiòfon.
Els nostres professionals són al teu costat abans, durant i després de l’adaptació per
aconseguir una òptima qualitat auditiva. A GAES trobaràs la tecnologia més avançada i,
també, el més complet servei postvenda.
Amb la
tecnologia
més avançada
i un servei
personalitzat
Sílvia:
Audioprotetista de la Mercedes
des de fa 7 anys

Apropa’t al teu centre GAES i t’informarem sense compromís.

REVISIÓ AUDITIVA GRATUÏTA. TRUCA I RESERVA VISITA!
IGUALADA • GAES Igualada
Rambla Sant Isidre, 10 • Tel. 93 801 70 48
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Dia Mundial de la Infància

ELS HOSTALETS DE PIEROLA
l dissabte 18 de novembre, Els
Hostalets de Pierola, sota l’organització de l’Esplai Pífies, va celebrar
el Dia de la Infància. Una jornada
plena d’activitats i conscienciació
per commemorar el Dia Universal
dels Drets dels Infants del 20 de
novembre.
A primera hora de la tarda va
tenir lloc a la placeta una concen-
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tració de gargot de bicicletes amb
una quarantena de jocs fets amb
peces de bicicletes o amb bicicletes
que aguantaven els jocs. Una iniciativa que va rebre molt bona resposta per part de les famílies assistents
i que ja havia assolit l’èxit en altres
indrets d’Iraq, Noruega, Alemanya,
Luxemburg o Eslovènia entre altres.
Més tard va tenir lloc la lectura
del manifest a càrrec d’infants i joves de l’esplai i, tot seguit, es va crear un cor gegant entre els assistents
que formava part de la iniciativa de
Fundaespai en motiu de la proposta anual sota l’etiqueta #encoratjat
per a la igualtat de gènere i la violència
Cal dir també que, al llarg de
la tarda, els joves de l’Esplai Pífies
van oferir berenar per tal de recaptar diners destinats a la Marató de
TV3 que enguany tractarà sobre les
malalties infeccioses.

Capellades rep un pla d’acció
per donar compliment als ODS
CAPELLADES
a Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Capellades
un pla d’acció que li permetrà avançar en el camí de la sostenibilitat i
començar a treballar en la línia de
donar compliment als Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS)
que ha definit l’ONU per als propers
anys. D’altra banda, la corporació
també ha entregat un estudi que
ha permès conèixer el nivell d’integració de la responsabilitat social en
la gestió i estratègia municipal.
En el marc del Catàleg de Serveis, la Diputació de Barcelona dona
suport als governs locals en la iden-
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tificació i posada en valor de l’actuació municipal en matèria de responsabilitat social. Això té l’objectiu
d’integrar els valors de l’RSC a nivell
organitzatiu i donar a conèixer les
polítiques socialment responsables
a la ciutadania.
Mitjançant aquest projecte, la
Diputació treballa per promoure
un model de gestió que afavoreixi
la relació ètica i responsable dels
ajuntaments amb tots els públics
amb els que es relaciona i, alhora,
que s’estableixin objectius orientats
al desenvolupament sostenible de
la societat.

ELS PETITS ANUNCIS
* UNIÓ i AMISTAT. Som un grupet de
gent d’entre 55 i 65 anys que ens agrada anar a prendre alguna cosa, a caminar, al cinema, a sopars, etc. Si vols
participar, posa’t en contacte amb l’administradora del grup, de 20 a 22 h, al
telèfon 675 213 488 (Sole).
* COMPRO ALFORGES PER A BICICLETA DE PASSEIG. Tel. contacte
661018876 també whatsapp.
* SI TE ABURRES y no sabes a donde
ir, ¡vente con nosotros! Somos gente de
60-70 años. ¡No te lo pienses! Teléfono
655 627 211 (Asunción).
* CLASES DE RUSO PARA GRANDES
Y PEQUEÑOS. Licenciada en filología
y pedagogía. 20 años de experiencia.
Clases particulares o en grupos reducidos. Formación empresas. Preparación
exámenes. Clases de conversación.
Especializada en ruso niños adoptados.
Traducciones técnicas. Tel. 65 18 13
804 (Natalia).
* VENDO CUADROS OLEOS Y ACUARELAS. Sólo para expertos en arte.
Precios desde 80 euros a 10.000 euros.
Abstenerse no expertos. Obras originales. Teléfonos 93 804 04 04 y 693 484
722.
* S’ofereix ECONOMISTA per portar
comptabilitats d’empreses i d’autònoms. Declaracions de renda. Gestió de
tots els impostos (IVA - IRPF - Impost
de Societats…). Realització de comptes
anuals i d’informes econòmics-financers. Tancaments anuals. Atenció personalitzada. Telèfon 628 424 079.
* AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA necessita
COMERCIAL (captador-venedor). Telèfon 670 231 669.

* LLOGUER DE PÀRQUINGS PER A
COTXE (45 euros/mes) I MOTO (20
euros/mes). C/ Rei Ferran d’Antequera
(Igualada). Telèfons 664 016 385 - 610
906 733.
* TRASTERS PER LLOGAR. Dins
d’Igualada. Entre 8 i 14 m2. Telèfons 93
805 06 78 - 649 905 545.

* Es fan VORES a tot tipus de pantalons
(pirates, bermudes...), canvis de CREMALLERES de pantalons, jaquetes,
anoracs... Telèfon 635 197 399, atenc
whatsapp (Norma).
* VOLS VENDRE els teus mobles vells?
Porta’ls al KIT i ells t’ho gestionen. Tel.
938053049.
* LIMPIEZA y PLANCHA de ropa por
horas (oficinas, escaleras, domicilios).
Experiencia y seriedad. Tengo referencias. Tel. 635 197 399 (Sra. Norma).
* ATENCIÓ COMUNITATS!!! Massa avaries al seu ASCENSOR o MUNTACÀRREGUES? Preus elevats o mal servei
de manteniment? Truqui’ns i consulti
les nostres ofertes per a comunitats,
empreses i particulars. Reparem i
conservem tot tipus i qualsevol marca
d’ascensors i muntacàrregues. Sol·liciti pressupost i estalviï fins a un 50%
del que paga actualment. Empresa
amb delegacions a tot Catalunya. Tel.
630076279.
* COMPRO MATERIAL del BARÇA,
RCD ESPANYOL, Scalextric, àlbums de
cromos, programes de cine, postals....
Pago molt bé. Telèfon 699 94 95 08.
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Josep M. Bausili i Pons, guardonat amb el
premi “Excel·lència professional 2017” pel
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
feina ben feta i l’excel·lència.
El CoMB guardona professionals
en els àmbits d’atenció hospitalària,
atenció primària, altres àmbits assistencials, recerca biomèdica, educació mèdica i, per últim, humanitats,
cooperació i gestió. Així mateix, es
concedeixen quatre premis per a
equips assistencials, per tal de reconèixer el lideratge i l’excel·lència
dels metges que treballen en equip.
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l Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) va guardonar amb els
Premis a l’Excel·lència Professional
50 metges i quatre equips assistencials de les comarques de Barcelona
que han destacat per l’excel·lència
i la qualitat en l’activitat professional. L’acte de lliurament dels Premis
del CoMB va tenir lloc el passat 14
de novembre, a l’Auditori AXA.
Un dels guardonats és el conegut Josep M. Bausili i Pons, igualadí
que ha ocupat des de 1982 el càrrec
de Cap de Servei d’Anestesiologia i
Reanimació de l’Hospital d’Igualada.
A l’acte institucional hi van
participar el president del CoMB,
Jaume Padrós; la vicepresidenta del
CoMB, Elvira Bisbe, i el secretari del
CoMB, Gustavo Tolchinksy. Abans
del lliurament dels premis, el di-

rector general de l’Hospital Clínic,
Josep M. Campistol, va pronunciar
la conferència “Mig segle de transplantaments renals a Catalunya:
un projecte d’èxit”. La periodista
Montse Jené va presentar l’acte.
Els Premis a l’Excel·lència Professional es concedeixen anualment
des de 2004 a criteri dels jurats constituïts per metges i metgesses de
reconegut prestigi, i són el reconeixement de la professió mèdica als
professionals i equips assistencials
que han destacat per una trajectòria exemplar d’exercici de màxima
qualitat i per l’enaltiment dels valors que configuren el professionalisme mèdic. Els premis del CoMB
són un reconeixement a trajectòries
basades en l’honestedat, el compromís, l’altruisme, la integritat, la

Referència biogràfica
El Dr. Bausili va iniciar els estudis de llicenciatura de Medicina i
Cirurgia a la Facultat de Medicina
de Barcelona l’any 1972. Llicenciat
al 1981 amb el títol d’especialista
en Anestesiologia i Reanimació, va
entrar, al 1982, a l’Hospital d’Igualada com a cap del Servei, càrrec que
encara ocupa en l’actualitat.
Destaca la seva faceta com a docent, impartint diversos cursos i seminaris i formant metges residents
en Anestesiologia i Reanimació.
També ha col·laborat en diversos
esdeveniments científics i ha estat
premiat en vàries ocasions, com ara
la Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Teràpia del Dolor
o per la Unió Catalana d’Hospitals,
entre d’altres.

L’Ajuntament renova el seu compromís amb
14 entitats esportives locals
VILANOVA DEL CAMÍ
’Ajuntament de Vilanova del Camí
ha renovat el seu compromís amb
les entitats esportives que fan ús
habitual de les instal·lacions esportives municipals. Un compromís
redactat en forma de conveni que
permet repassar els drets i deures de
cada una de les parts per a un bon
ús dels equipaments que equips i
entitats utilitzen en un percentatge
molt elevat d’hores per al foment de
l’esport dels respectius practicants.
Catorze entitats van participar
en la signatura que va anar a càrrec
dels respectius presidents. L’alcaldessa Noemí Trucharte i el regidor
d’Esports Camilo Grados van presidir
l’acte en el què també hi va participar la regidora d’Ensenyament, Eva
Vadillo.

Temps que sovint es resta d’estar
amb la família o els amics”.
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L’alcaldessa agraeix a les
entitats esportives la seva
tasca

L’alcaldessa Noemí Trucharte va
agrair, en nom de l’Ajuntament, la
tasca que estan fent les entitats esportives “que sou el motor d’aquest
municipi”. “Amb les vostres activitats, els vostres projectes”, --va afegir l’alcaldessa-- “ompliu de contingut i de sentit les diferents instal·lacions municipals però també oferiu
una oportunitat als nostres infants

Camilo Grados accepta la
proposta de les entitats
d’organitzar una festa
conjunta la propera
primavera
Al seu torn, el regidor Camilo

i joves, i als no tan joves, de créixer
i de formar-se tenint en compte
valors com la companyonia, el respecte o l’empatia”.
En aquest sentit va aplaudir
l’esforç de clubs i entitats per
mantenir les instal·lacions i els
equipaments en bones condicions i va animar-los a continuar en
aquesta línia perquè “hem de ser
conscients que es fan més de 2.000
usos setmanals d’aquestes instal·
lacions”.
Noemí Trucharte també va
agrair i reconèixer “la dedicació i
l’esforç dels equips directius: des
del president/a als tresorers, secretaris, vocals, entrenadors... Una
feina”, va dir Trucharte, “de vegades poc valorada però en canvi
molt sacrificada, pel que suposa
una inversió de temps important.

Grados va agrair també la feina de
les entitats i va posar al seu servei
tant la regidoria que ell encapçala com l’equip d’Esports com a
punt de referència per a dubtes,
consultes, peticions i propostes de
futur. Camilo Grados va demanar
als equips directius “un esforç de
creixement normatiu tal i com requereixen els nous temps”.
Les entitats també van intervenir i van fer propostes. Una de
ben interessant va ser la d’organitzar un acte festiu conjunt que
el regidor d’Esports va entomar
de bon grat amb la intenció de
celebrar-ne la primera edició la
propera primavera.
Finalment, ja des d’un punt de
vista més tècnic, es va lliurar la
documentació a les entitats per
actualitzar els fulls de registre i es
va fer un recordatori de quatre
consells normatius i de bones pràctiques per ajudar a la bona marxa
d’aquestes organitzacions.

Èxit de la primera activitat del BiblioLab
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
n el marc del nou programa
BiblioLab del qual forma part
la Biblioteca Mont-Àgora, dijous i
divendres de la setmana passada
es va organitza una activitat formativa per experimentar amb el
format “fanzine”. Exitosa proposta que va comptar amb una dotzena de participants, i que es va
adreçar a joves i adults interessats
en el món del còmic, la il·lustració,
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la narrativa, l’autoedició gràfica
i/o la creativitat. L’activitat va anar

a càrrec de “La Modesta”.
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L’Aula de Música commemora 7a setmana de Camí Solidari: d’Estepona a Jerez
salvavides i també roba de nen.
la diada de Santa Cecília
A el Lantiscal “he pogut visitar

IGUALADA
l pelegrí Salvador Serra va cobrir
la setena setmana de Camí Solidari per Càritas recorrent els 203 Km.
que distaven d’Estepona a Jerez i
suma ja un total acumulat de 1.450
Km
D’Estepona a San Roque va resultar llarg, sent 38 Km i la gran majoria pel lateral de l’autovia i sense
barrera protectora pel que he anat
molt amb de compte i després de 10
hores per fi he arribat al destí, ens
detalla Serra.
Dimarts de San Roque a Algeciras, el camí va continuar tot per
autovia com el dia anterior, però
aquesta etapa era de només 15 Km.
Avui, comenta Salvador Serra
“ha estat un dia molt gratificant
doncs després del desànim d’ahir
per la poca resposta que havia tingut aquesta setmana passada, la
gent del Facebook s’han bolcat a
donar-me ànims per continuar amb

E
PIERA
questa setmana, l’Aula Municipal de Música Maria Escolà
i Cases commemora la diada de
Santa Cecília, patrona dels músics,
amb tot un seguit de propostes. Els
alumnes de primària van gaudir, al
Teatre Foment de Piera d’un espectacle pedagògic anomenat metàl·licaMENT que girava al voltant de la
música que es pot fer amb objectes
de metall. La iniciativa a càrrec dels
professors de l’aula Aleix Colom,
Daniel Morales i Juanma Pintor, i
es repetirà per a la resta de centres
educatius avui i demà 24 de novembre.
D’altra banda, els dies 27, 28 i
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29 de novembre els alumnes de 3r
d’ESO participaran en un taller de
basquetbeat que preparen docents
de l’Aula de Música.

Concert de guitarra
clàssica
Més enllà de les activitats organitzades de forma conjunta amb els
centres educatius de la vila, el dia
24 de novembre, a les 19.30 hores,
l’auditori de Ca la Mestra acollirà
un concert pedagògic de guitarra
clàssica de la mà de l’exalumne de
l’Aula Municipal de Música Miquel
del Pozo. Aquesta serà una activitat
comentada pel professor de guitarra Juanma Pintor.

el Camí Solidari el què vull agrair
públicament totes les mostres de suport que he tingut i això em dóna
força; si no hi ha cap motiu de força
major no es pot aturar aquest Camí
fins arribar a Igualada cap allà al
mes de març.
Dimecres d’Algeciras a Tarifa
Serra agafa el Camí de Santiago per
l’Estret que l’ha de portar fins a Sevilla.
El camí d’avui, comenta “ha estat dels millors trams que h trobat,
doncs passa vorejant tot l’estret de
Gibraltar amb unes vistes de tota la
costa del Marroc. Ja a Tarifa visita al
seu castell fortalesa i ja amb l’Atlàntic al davant”.
Dijous Tarifa - Tahivilla etapa
molt dura de 40 Km. i una part tota
per dunes i després per muntanya
amb uns fors desnivells. A la zona de
les dunes he trobat pateres abandonades ja malmeses i també una que
semblava recent ja que dins hi havia

les ruïnes de la ciutat romana de
Baelo Clàudia molt ben conservades.
Divendres Tahivilla - Benalup,
l’etapa ha transcorregut per llargues
pistes envoltat de vaques i torus de
lídia, molt comuns en aquesta zona.
Dissabte Benalup - Medina Sidonia; itinerari per una senda verda al
llarg de la carretera nacional molt
ben cuidat i uns 5 Km. abans de
arribar a Medina Sidonia he pasat
per la finca La Cantora de la Pantoja i d’aquí els últims quilòmetres
tots enfilats ja que el poble és a dalt
d’una muntanya amb el seu castells
que divisa tots quatre cantons.
Diumenge arribada a Jerez. Dia
50 de Camí Solidari i altres 40 quilòmetres a les cames; “espero que ja
sigui l’última, avui ha estat el primer
dia de fresca al matí encara que després el sol apreta de valent”.
La xifra que porta aconseguida
en el Camí Solidari per Càritas fins
al moment es de 1.690 euros. Recordem el número de compte on es
poden continuar fent aportacions a
partir de 5 euros fent constar sobretot Camí Solidari doncs en aquestes
dates la gent acostuma a fer donacions anònimés i convé saber que van
destinades a aquesta causa C/C ES47
2100 0001 0702 0022 1597.
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Reforma de la plaça del Pi

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
’equip de govern municipal montbuienc va reunir-se dijous passat
amb representants veïnals del barri
del Pi per explicar i consensuar en
la mesura del possible un important
projecte que permetrà reformar
d’aquí a uns mesos la Plaça del Pi,
un dels espais emblemàtics d’aquesta zona del municipi.
La remodelació de la Plaça del
Pi és necessària i urgent, arran del
creixement dels vuit pins que presideixen aquest espai i que, en alguns
casos, han fet malbé el carrer (a tocar de l’entrada a alguns domicilis
propers) i el clavegueram. Des de
l’Ajuntament de Montbui s’ha volgut prioritzar aquesta actuació, per
poder evitar les molèsties i possibles
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inconvenients produïts pel desenvolupament desorbitat de les arrels
dels arbres per sota terra.
La Plaça del Pi és un lloc emblemàtic del Barri del Pi, al qual dona nom, i que té un valor simbòlic
per a molts veïns del barri. Per tot
plegat, l’Ajuntament ha volgut fer
pedagogia amb aquest tema, organitzant diferents trobades amb
els veïns de l’entorn de la plaça i
del barri. L’objectiu és “prioritzar la
seguretat dels veïns dels habitatges
propers a la plaça. No és un caprici ni quelcom que fem perquè sí.
Hi ha un problema evident amb el
creixement d’aquests pins, que cal
solucionar”, com explica el regidor
d’Optimització i Desenvolupament
Josep Lechuga.

L’equip de govern montbuienc
disposa ja de l’avantprojecte, realitzat pels arquitectes Josep M. Villavieja i Alvar Montanyès, sota la supervisió de la Diputació de Barcelona.
Es convertirà en el projecte definitiu
a primers del 2018 si es compleixen
els terminis previstos.
L’actuació de reforma de la plaça del Pi permetrà aconseguir una
important millora de la mobilitat
i l’accessibilitat d’aquest espai públic montbuienc. També es guanyarà una diferenciació dels espais per
a diferents usos, es canviaran els
8 pins actuals per 3 aurons blancs
(“acer campestre”), uns arbres de
fulla caduca que a l’estiu donaran
ombra i a l’hivern afavoriran el pas
de la llum del sol. El creixement de
les arrels d’aquests arbres estarà limitat i no generarà els problemes
actuals. El projecte també inclou
que la il·luminació de la plaça es
realitzi amb LEDS ajustables d’intensitat (més o menys llum segons
l’estació de l’any). La reforma de
la Plaça del Pi és un dels projectes
destacats per a l’any 2018 en l’àmbit
d’espais públics, a Montbui.

Conxita Casellas, l’àvia més gran del
municipi, ja n’ha fet 108

VILANOVA DEL CAMÍ
onxita Casellas, l’àvia més gran
de Vilanova, va fer el passat 18
de novembre 108 anys. Un aniversari especial que la família va voler
compartir amb l’alcaldessa Noemí
Trucharte i la regidora de Cultura,
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Imma González.
L’alcaldessa va lliurar-li un ram
de flors i va fer-li arribar la felicitació i l’estima del consistori, un homenatge que l’ajuntament vilanoví
li fa des que va complir els 100 anys
i que l’àvia agraeix sincerament.

Rodejada de la família, el seu
fill Josep, els néts i els besnéts,
aquesta vilanovina va conversar
amb l’alcaldessa i la regidora sobre alguns aspectes de la seva vida.
Els va explicar, per exemple, que
era nascuda a El Bruc i que de jove
va treballar a Cal Font d’Igualada,
fent teixits. Després va tenir botiga
al carrer Major, on venia les gasoses. Va ser un dels primers comerços locals.
Malgrat la seva edat avançada,
Conxita Casellas continua tenint un
aspecte immillorable. Té una pell,
que és l’enveja de tothom. El seu
secret, explica, és aplicar-se cada
matí crema Pons després de rentar-se la cara amb sabó.
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Una placa commemorativa
ja recorda el mestre Joan
Montaner al carrer Sant Carles

IGUALADA
issabte passat es va dur a terme
l’acte de descoberta de la placa
en record del mestre Joan Montaner i Guix, coincidint amb el 50è
aniversari de la seva mort, a la façana de la casa on va néixer i va morir,
al carrer Sant Carles, número 4.
L’acte va comptar amb la presència del fill de l’homenatjat, Josep
Montaner; de l’alcalde, Marc Castells; de regidors del consistori i de
l’Agrupació Coral La Llàntia, que va
interpretar diverses peces.
Joan Montaner va ser una persona molt reconeguda i apreciada

D

a Igualada per la seva apassionada
i incansable dedicació a la música,
sobretot en el vessant del cant, impulsant i dirigint nombroses agrupacions corals, i destacant també
com a compositor. Joan Montaner
va recollir en vida moltes distincions
i reconeixements, per a ell i per a les
entitats que va encapçalar. L’Ajuntament d’Igualada li va atorgar el
1966 la Medalla de la Ciutat i el
1977, deu anys després de la seva
mort, una avinguda de la capital
de l’Anoia va ser batejada amb el
seu nom.

Millores a la façana de
l’Ajuntament

LA LLACUNA
a setmana passada van finalitzar els treballs d’arranjament de
part de la façana de l’Ajuntament
de la Llacuna.
Les obres han consistit en el repicat de l’arrebossat de la part de
baix de la façana lateral i posterior
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de l’edifici consistorial per deixar
i seguir el mateix estil de la façana principal, pedra vista. En total
s’ha recuperat una longitud de 20
metres de la pedra del sòcol de la
façana en el tram de l’edifici municipal del carrer d’En Badorch.
Les millores han ajudat també
a solucionar uns problemes d’humitats que patia el sòcol d’aquest
equipament. A més, també s’ha
instal·lat una canal de recollida
d’aigua i 2 baixants a tota la façana de la plaça Major i del carrer
d’En Badorch.
Les obres s’han pogut realitzar
gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona i han tingut un
cost de 8.000 euros.

Arrenquen les obres de la
piscina de Can Titó

VILANOVA DEL CAMÍ
questa setmana han començat les obres de la piscina de
Can Titó. Les excavadores ja han
eliminat el que havia estat la piscina petita, i pràcticament tampoc es
reconeix el vas antic de la piscina
gran. A més, han començat les tasques de demolició dels vestidors.
Dilluns passat, l’alcaldessa, Noemí Trucharte, i el regidor d’Esports,
Camilo Grados, van fer una visita
d’obres amb els representants de
l’empresa adjudicatària, Voracys,
SL, i la direcció d’obres. La visita va
servir perquè l’empresa mostrés als
representants municipals mostres
de revestiments per al vas de la piscina, zona de platges i també de les
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dutxes i els vestidors.
Les obres a la piscina municipal
s’estan portant a terme amb diferents grups de treball. Un s’ocupa
de la rehabilitació total dels vestidors: interior, sostres i instal·lacions.
Un segon grup treballa en l’ampliació del vas d’aigua existent, unint
la piscina gran amb la petita. Actualment s’estan fent les demolicions
pertinents i les cates del terreny. El
tercer grup treballa en la realització
de l’estructura del bar.
El regidor d’Urbanisme. Juan
Manuel Cividanes. i el d’Esports, Camilo Grados. són els responsables
de fer el seguiment d’aquesta obra.
que té un termini d’execució de tres
mesos.
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Arrenca el programa Futbol
i Valors
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Som els d’Àuria.
I Àuria és, sobretot,
una manera de fer
El repte de l’Economia Circular centra les
segones Jornades Externes d’Àuria Grup

IGUALADA
quest mes de novembre ha
arrencat a Igualada la cinquena edició del programa Futbol i
Valors, una iniciativa del departament d’Esports de l’Ajuntament
d’Igualada, amb la participació de
vint-i-dos joves entre 12 i 16 anys i
el suport de tres educadors. Al Parc
del Xipreret, els joves participaran
en dues sessions cada setmana, fins
al mes de maig de l’any vinent,
treballant l’adquisició de valors a
través de l’esport en equip.
Aquest programa ofereix a
aquests nois i noies la possibilitat
de participar gratuïtament en activitats esportives extraescolars a
les quals, per raons familiars o econòmiques, no hi tindrien accés. La
iniciativa utilitza el futbol com a
eina d’educació i reflexió al voltant
dels valors, transmetent-los hàbits
saludables, promovent la igualtat
i estimulant la integració social i la
cohesió.
S’hi utilitza la filosofia dels Tres
Temps: al primer temps els jugadors dialoguen i acorden les regles
del joc d’aquella sessió, al segon
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disputen el partit i, al tercer i últim, n’extreuen les conclusions. Els
acords i els temes de diàleg varien
en cada jornada però les normes
del fair play hi són sempre presents.

L’esport com a eina
d’integració i creixement
Futbol i Valors va néixer ara fa
quatre anys, donant continuïtat
al programa FutbolNet, que havia
iniciat la Fundació FC Barcelona
en nombrosos municipis del país
al curs 2012/2013. A partir de la
valoració positiva d’aquella experiència, el departament d’Esports de
l’Ajuntament va apostar per seguir
treballant amb els joves amb una
metodologia similar.
L’objectiu de Futbol i Valors
és, fonamentalment, afavorir la
integració social a través de l’esport, estimulant en aquells que hi
prenen part la incorporació de valors com la superació, l’esforç, les
relacions interpersonals, la participació, la igualtat de gènere, el
treball en equip o el respecte als
companys.

À

uria Grup ha celebrat la segona edició de les
Jornades Externes Àuria destinades a fomentar un espai de debat i intercanvi d’experiències i
projectes empresarials responsables amb l’entorn i
la societat. En aquesta segona jornada s’ha parlat
del repte de l’economia circular; és a dir, aquell
model econòmic de producció i consum en què els
materials i productes estan dissenyats per durar i
tornar a entrar a la cadena de valor industrial.
El Director General d’Àuria Grup, Miquel Canet, va posar en valor aquestes jornades que
s’obren a tothom per reflexionar sobre l’economia i la societat. En aquesta ocasió per tractar del
model econòmic circular que s’oposa al model d’economia actual en què els productes estan pensats i creats
per tenir una vida curta i ser reemplaçats novament per un de nou.
En aquestes Jornades, obertes al sector empresarial i social de la comarca, s’han pogut seguir diverses
ponències i xerrades sobre casos d’èxit dins l’economia circular. La ponència central ha estat una conversa
entre el meteoròleg i divulgador científic Francesc Mauri i el president de Ferrer Corporate, Sergi Ferrer-Salat. Seguidament s’han conegut altres casos d’èxit dins l’economia circular, com ara Cafès Novell, Provital
Group, Vallès Circular o Macasa. Tots ells han explicat el seu funcionament i el seu model de negoci vinculat
amb aquesta voluntat de reduir residus i reutilitzar-los.
Àuria Grup ha mostrat també el seu compromís amb el medi ambient i l’economia circular apostant per
una construcció eficient dels seus nous edificis i potenciant el transport públic entre els desplaçaments dels
seus usuaris amb mobilitat reduïda.
L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va ser l’encarregat d’obrir l’acte i va agrair al Grup Àuria que creï espais de reflexió empresarial com aquestes jornades per tal d’analitzar l’entorn i les estratègies que cal seguir
per afavorir una economia més sostenible i respectuosa.
Aquestes segones Jornades Externes van finalitzar amb un resum de les conclusions de les ponències realitzat pel president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Blai Paco, i un sopar a peu dret de tots els assistents
durant el qual es va poder conversar i desenvolupar alguns dels temes tractats en la jornada.

REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ
DE VIDRE D’AUTOMÒBIL
Vine a RALARSA Igualada amb aquest anunci i emporta’t un tractament antipluja gratuït

T R A C TAT

N O T R A C TAT

Atenció les 24 h.

+ VISIBILITAT + SEGURETAT

www.ralarsa.com

Pau Muntades, 24

93 806 72 86
08700 IGUALADA
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Més de 6.900 euros en beques a infants per
a la pràctica de l’esport
CALAF
n la Junta de Govern celebrada el dimarts 7 de novembre,
es va aprovar la concessió dels
ajuts econòmics corresponents
a les beques que l’Ajuntament
de Calaf atorga per facilitar la
pràctica esportiva d’infants i
adolescents. L’objectiu és garantir la igualtat d’oportunitats en
l’accés a l’esport de nens i joves.
En total s’han pogut becar 50
sol·licitants amb una ajuda que
representa el 35% o el 65% de
l’import de l’activitat.
L’import destinat a aquests
ajuts ascendeix als 6.903’95 euros, 654’65 euros més que fa un
any. El seu cost és finançat per
la Diputació de Barcelona, que
aporta 4.000 euros, mentre que
l’Ajuntament de Calaf hi destina
3.827,03 euros.
Les beques s’adrecen a infants i adolescents d’entre 3 i 17
anys que estiguin empadronats
a Calaf i que es trobin en una
especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.
Alguns dels criteris de concessió que es tenen en compte són
la renda familiar, la condició de
família nombrosa o monoparen-

E

tal, les situacions de violència de
gènere, problemes de salut i l’informe emès per l’àrea de Benestar Social, que coneix amb detall
cada cas.
Les activitats que han estat
objecte de subvenció són la pràctica del futbol sala a través de
l’EFSAS, el futbol amb la Unió
Esportiva Calaf, el bàsquet amb
el Club Bàsquet Calaf i les activitats que es realitzen a través de
l’AMPA de l’Escola Alta Segarra. De fet, les beques es bonifiquen a través de la subvenció
que el consistori atorga a cada
una d’aquestes entitats per cobrir part de la despesa de les activitats dels infants sol·licitants.

S’aprova la consolidació
de l’ermita de Sant
Sebastià

En aquesta Junta de Govern
també es va aprovar el projecte
de consolidació de l’ermita de
Sant Sebastià a Calaf (expedient
2017/0795) per un cost total de
76.000 euros a càrrec de la Diputació de Barcelona. L’any 2014, la
Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona va aprovar el catàleg de serveis en què s’incloïa

la “Redacció de l’Estudi previ de
projecte per a la consolidació de
l’ermita de Sant Sebastià” a petició de l’Ajuntament de Calaf, document que es va redactar l’any
2015. En aquest estudi quedava
palesa la necessitat de realitzar
obres de restauració i consolidació estructural de la volta, els
murs i la coberta de l’ermita.
La Junta de Govern Local va
aprovar altres qüestions més tècniques, com una llicència d’obra
major, per obres d’adequació a la
planta baixa i planta primera per
la construcció d’una nova mesquita amb un aforament per 200
persones, vinculat a l’expedient
OMA 6/17, al C/ Francesc Macià,
15. Paral·lelament a aquest expedient es tramitarà la comunicació
prèvia per l’obertura de centre
de culte.

23 de novembre de 2017

L’Ajuntament de la Pobla
instal·la tres desfibril·ladors

LA POBLA DE CLARAMUNT
’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt ha instal·lat tres desfibril·ladors a diversos punts del
municipi. En concret, s’han col·
locat a l’escola Maria Borés, a la
masia de Can Galan i a la plaça
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de l’Ajuntament. La instal·lació
l’ha realitzat l’empresa Cardiosos
d’Igualada.
Aquesta actuació ha suposat una inversió de 4.918 euros.
Es compta amb una subvenció
de 4.309 euros i la resta es cobrirà amb fons municipals. Des de
fa anys, al poble ja hi havia dos
d’aquests aparells, un al consultori
mèdic i l’altre al camp de futbol
municipal del Pas Blau. Per tant,
en total la Pobla disposa de cinc
desfibril·ladors i se’n preveuen
instal·lar alguns més. Ara es faran
diferents cursos i xerrades per explicar a la ciutadania com funciona
l’aparell.

Primera edició de la Marató
de Contes Musicals

CALAF
alaf va viure la primera Marató de Contes Musicals a Calaf,
on van participar voluntaris per
explicar els contes i alumnes de
l’Escola Municipal de Música, sota
l’organització de la Casa d’Oficis
de l’Ajuntament de Calaf. En total,
més de dos-cents alumnes van participar en aquesta jornada cultural.
Des dels infants més petits de
la Llar d’Infants la Boireta, fins als
alumnes del CEIP Alta Segarra i
l’Institut Alexandre de Riquer van
gaudir d’aquesta iniciativa per celebrar el dia de Santa Cecília, la pa-

C

trona de la música, que se celebra
el 22 de novembre, tot i que enguany a Calaf s’ha avançat la data.
Els nens i joves van escoltar
com diversos voluntaris els llegien
o els interpretaven contes populars
amb versions diferents de l’original, com “Quin sabor té la lluna?”
o “La Caputxeta forçuda”. Juntament amb l’explicació dels contes,
sonava una cançó popular instrumental interpretada pels alumnes
de l’Escola de Música, que van tocar amb instruments diversos com
la guitarra, el violí, el piano, el violoncel o el saxofon.

Guardonades dues
metgesses de l’Anoia

COMARCA
l Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) ha guardonat amb
els Premis a l’Excel·lència Professional, atorgats dimarts de la setmana passada, dues metgesses i
un metge de l’ICS a la Catalunya
Central en el decurs d’un acte que
ha presidit Jaume Padrós, màxim
responsable de l’entitat col·legial. Els premis han estat per a les
metgesses Magda Valladares, pediatra de l’EAP Igualada Urbà, i Isabel Caballero, també directora de
l’EAP Anoia Rural (Consultori Local
Sant Martí de Tous) i per al metge
Jordi Oller, de l’EAP Alt Berguedà
(CAP Guardiola de Berguedà). En
total, al conjunt de les comarques
de Barcelona, s’han atorgat cin-
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quanta reconeixements a metges o
equips assistencials.
Els Premis a l’Excel·lència Professional es concedeixen anualment des de 2004 a criteri dels
jurats constituïts per metges i metgesses de reconegut prestigi, i són
el reconeixement de la professió
mèdica als professionals i equips
assistencials que han destacat per
una trajectòria exemplar amb un
exercici de la màxima qualitat i per
l’enaltiment dels valors que configuren el professionalisme mèdic.
Els premis del COMB són un reconeixement a trajectòries basades
en l’honestedat, el compromís, l’altruisme, la integritat, la feina ben
feta i l’excel·lència.

MIRANT ENRERE
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En marxa el nou Pla de Joventut

ÒDENA
l municipi d’Òdena estrenava
nou Pla Local de Joventut recentment, una eina que recull les principals polítiques i accions en matèria
de joventut impulsades per l’ajuntament i que es desenvoluparan en
el període d’anys que va del 20172020.
El pla s’ha elaborat d’acord amb
el document de diagnosi elaborat
mitjançant el suport tècnic de la Diputació i amb la col·laboració dels
joves dels tres nuclis del municipi,
amb qui es van fer diverses trobades
amb l’objectiu de recollir les seves
inquietuds i necessitats. Es va crear
un grup motor on estaven representades diverses associacions i moviments juvenils (Konkatrons, joves
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de les masies, pubillatge, espai jove
del nucli, de l’Espelt i del Pla de la
Masia, entre d’altres) i professionals
en la matèria de joventut (metgessa d’Òdena, coordinadora IES Pere
Vives, tècnic d’esport, de cultura,
de joventut d’Òdena, directora del
centre avancem...).
Així, les iniciatives i projectes
que recull el pla estan ordenats en
tres eixos. El primer recull els programes de cohesió social i vertebració del territori, el segon eix recull
els programes de participació i el
tercer eix aglutina tots els programes d’educació.
Pel que fa l’eix de cohesió social i vertebració del territori es va
acordar desenvolupar el programa
del Parc de Nadal, la Setmana de la
Joventut i la Batucada amb accions
com oferir transport entre els diferents nuclis en les festes, potenciar
activitats i esdeveniments on participin joves dels diversos nuclis i oferir
als joves una activitat engrescadora
i de cohesió.
Pel que fa a l’eix de participació
es van acordar dos programes, el de
suport a iniciatives amb accions, com
fomentar la creació d’entitats joves
i donar suport i formar joves per
capacitar-los a l’hora d’autoorga-

nitzar-se. L’altre programa novedós
serà la creació d’un consell de joves,
un espai de representació i debat
per a joves que permeti involucrar
els joves en l’organització d’activitats i esdeveniments municipals.
L’eix que recull les iniciatives relacionades amb l’educació inclou
fomentar i consolidar projectes ja
existents, com els espais joves dels
diferents nuclis, el projecte creix i
el punt d’informació juvenil. També
crear una beca per als estudiants
universitaris o cicles de grau superior, una acció que ja s’ha convocat.
Aquest pla és el quart que elabora la regidoria de joventut amb la
participació dels joves del municipi,
tècnics municipals i altres professionals voluntaris del municipi.
La regidora de Joventut, Vanessa Massons, explicava que la prioritat a l’hora d’elaborar el pla ha
estat fomentar la participació dels
joves, posar a la seva disposició serveis d’informació i assessorament
sobre qüestions com estudis, treball,
salut, habitatges..., oferir-los activitats culturals i lúdiques i espais per
a desenvolupar-les, donar suport a
grups i associacions juvenils i ajudar
en la igualtat d’oportunitats atorgant beques.

S’instal·la a Pujalt el primer molí d’iniciativa
ciutadana de l’estat
El projecte col·laboratiu “Viure de l’Aire del Cel” preveu donar
electricitat a 2.000 famílies

PUJALT
l primer aerogenerador que es
construeix a Catalunya després de
molts anys i l’únic impulsat de manera participada per la ciutadania de
tot el territori espanyol està molt a
prop de començar a girar. Eolpop
pretén, com Som Energia, demostrar
que la ciutadania pot generar energia d’una altra manera, no només
amb fonts renovables, sinó també
de propietat compartida, en mans
de la gent.

E

El projecte del molí de vent de
Viure de l’Aire del Cel (www.viuredelaire.cat), que s’instal·la aquesta
setmana al terme municipal de Pujalt
(Alta Anoia), va ser endegat per Eolpop l’any 2009. Les obres han arribat
al punt en què estan ja preparades
perquè arribin aquests dies els components de l’Enercon E-103. Enercon
anomena als seus molins Wind Energy Converters (WEC), traduïble com
a Convertidor d’Energia Eòlica, un
terme més científicament correcte

que el més estès d’aerogenerador.
Aquesta setmana es dedica al
muntatge i preparació de la grua
que ha de fer l’acoblament del conjunt. La grua té una ploma de més
de 100 m, que permetrà aixecar les
parts del molí adequadament.
La torre del molí, d’uns 80 m
d’alçada, arribarà dividida en 4 parts
de diferent longitud, 4 parts més
formaran part de la góndola o “nacelle”, que són els noms amb que
es coneix la part superior del molí
que recull el generador i el rotor.
Per últim, cadascuna de les 3 pales,
de més de 50 m de llarg arribaran
per separat. D’altra manera, les seves
dimensions farien que no poguessin
circular per les carreteres.
Un cop al lloc un equip especialitzat trigarà una setmana a muntar
totes les parts i poc després, el molí
podria estar fent les primeres proves
de funcionament.
Si voleu formar part del projecte
podeu reservar les vostres participacions a través de la web www.viuredelaire.cat

ELS ALTRES DIUEN, PREPAREU-VOS QUE VENEN CLOTS. PER A TU,

AIXÒ ES POSA DIVERTIT
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Conferència sobre sostenibilitat
en la indústria de la pell
IGUALADA
ijous 9 de novembre va tenir
lloc a l’Adoberia Bella, seu del
Clúster de la Pell d’Igualada, una
conferència internacional sobre la
sostenibilitat i les polítiques mediambientals de la indústria de la
pell, organitzada per Stahl i Igualada Leather Cluster Barcelona.
Hi van participar prop d’un
centenar de professionals d’arreu
que representaven els diferents actors i empreses que formen part
de la cadena de valor de la indústria de la pell (adoberies catalanes,
franceses i italianes, firmes nacionals i internacionals del sector de
la moda i d’articles i complements
de pell).
L’empresa multinacional Stahl,
és líder mundial en processos i productes químics per la indústria de
la pell. Amb més de 2.100 treballadors en les seves 13 fàbriques i
38 laboratoris arreu del món, té
presència en 24 països.
La conferència tenia com a objectiu promoure i compartir les millors pràctiques de sostenibilitat en
el sector de la pell. Com a cas d’èxit
es va presentar el Clúster de la Pell
d’Igualada i la bona pràctica del
que s’ha fet els últims anys a Igualada amb la gestió i tractament de
les aigües. Es va explicar com la
col·laboració entre els diferents actors de la cadena de valor de la
indústria de la pell ha contribuït a
les millores per a la sostenibilitat
mediambiental dels processos i els
productes. Entre els conferenciants
es trobava en Charlie Walker de
Global Water Intelligence, grup de
comunicació amb seu a Oxford, referent internacional per la indústria de l’aigua.
La indústria adobera d’Igualada ha invertit molts esforços per
ser una indústria sostenible i totalment respectuosa amb el medi
ambient. S’ha aconseguit gràcies
a l’aplicació de programes d’estalvi d’aigua, la modificació de processos amb aplicació de les millors
tecnologies netes disponibles, la
minimització de residus, el reciclatge de subproductes i residus i el
tractament biològic de les aigües
residuals.
Després de la conferència a la
Bella, els participants acompanyats
pel gerent del Clúster de la Pell Jordi Vidal, van visitar altres actors del
Clúster de la Pell d’Igualada com la
Universitat, la Càtedra A3, la depuradora i el museu de la pell.
Durant la visita a Càtedra A3,
Àngels Chacón, directora general
d’Indústria i primera tinent d’alcal-
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de de l’Ajuntament d’Igualada va
donar la benvinguda als assistents
i el doctor Joaquim Font va presentar el nou projecte LeatherKit_Cr6,
un test per determinar la presència
de Crom VI en els articles de pell.
Els participants van aprofitar
la seva estada a Igualada per visitar les pop up stores de moda del
Rec.0.16 Experimental Stores.
Gremi de Blanquers d’Igualada
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Distribuïdor
oficial
L’ART DEL
DESCANS

M ATA L A S S E R I A

VA R E L A
DES DE 1982

C/ Bruc, 25 - Igualada (BCN)
Tel. 93 804 47 08
www.matalasseriavarela.es

SUBARU FORESTER
Des de 26.400€

SUBARU FORESTER. AUTÈNTIC 4X4 PER A FANÀTICS DE LA VIDA.

902 100 022
www.subaru.es

JOAN SAN JOSÉ AUTOMÒBILS. S.L.
Av. Europa, 4 Nau 2 - IGUALADA - Tel. 93 801 91 45 - subaruigualada@gmail.com
Consum 5,7-8,5l./100 km Emissions CO2: 150-197 g/100 Km.

PVP recomanat a P i B per a Forester 2.0i Lineartronic Sport. Transport, impostos i promoció
inclosos. El preu pot no correspondre’s amb la imatge del model visualitzat.
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Adjudicat el nou contracte de servei de gestió
de residus municipals
MASQUEFA
l Ple de l’Ajuntament de Masquefa ha aprovat en sessió extraordinària l’adjudicació del nou contracte de servei de gestió de residus
municipals a l’empresa CLD Servicios
Urbanos de Tratamiento de Residuos, S.L. per un import anual de
490.740,67 euros (sense IVA). L’aprovació s’ha fet amb els vots a favor
dels grups municipals de CiU, ERC i
PP i les abstencions del PSC. L’Ajuntament, un cop finalitzat el contracte amb el Consell Comarcal de
l’Anoia i amb l’objectiu d’oferir als
veïns el servei més eficaç i eficient
possible, va treure a licitació pública
el passat 7 de juny un nou contracte
individualitzat de servei de gestió
de residus municipals. I aquest mes
de novembre l’ha adjudicat a l’empresa CLD Servicios Urbanos de Tra-
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tamiento de Residuos, S.L. per una
durada quatre anys amb una opció
de pròrroga opcional per a dos anys
més. El nou model individualitzat
de recollida de residus consisteix en
la unificació dels diversos serveis de
recollida d’escombraries en un sol
ens: el Servei Integral de Recollida.
El nou contracte inclou la recollida
de la fracció resta, la de la matèria orgànica, la recollida selectiva
i la recollida de restes vegetals.
En aquest sentit, Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, assegura
que “el Servei Integral de Recollida és el millor model per optimitzar els recursos econòmics, oferir
una major eficiència en la recollida
i la gestió de les deixalles i garantir el benestar de tots els veïns de
Masquefa.” Entre els beneficis del
nou servei hi ha l’optimització dels

recursos econòmics i del cost del servei; una major eficiència en la recollida de les deixalles i en el manteniment dels contenidors; una menor
ocupació de contenidors de resta a
la via pública i increment dels contenidors de recollida selectiva; una
major facilitat d’accés als punts de
recollida selectiva; l’increment de la
recollida selectiva de les fraccions
paper-cartró, envasos, vidre i FORM;
la millora del manteniment i de la
neteja de les illes de contenidors;
l’assoliment dels objectius establerts
a la normativa actual a nivell autonòmic, estatal i comunitari; l’impuls
de campanyes de sensibilització
ambiental; o el foment de la inclusió socio-laboral de persones amb
discapacitat a través d’un acord
amb un Centre Especial de Treball.

Els Pastorets Infantils als ulls dels infants
CALAF
es Escoles Públiques Alta Segarra de Calaf, Font de l’Anoia de
Sant Martí de Sesgueioles i Mare
de Déu del Portal dels Prats de Rei,
junt amb Els Pastorets Infantils de
Calaf han organitzat un concurs de
dibuix on els alumnes de l’escola
han ofert la seva visió que de l’obra
d’en Josep M Folch i Torres es representen al Casal de Calaf en la seva
versió infantil.
Pel que fa a la participació, dir
que va ser excel·lent; des de la mainada de P3 (3 anys) fins al jovent
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de 6è de primària es van presentar
321 obres, de les quals el jurat ha
fet una selecció de finalistes de 83
dibuixos.
En les properes setmanes es farà públic el nom dels guanyadors,

les obres dels quals il·lustraran els
cartells i els elements publicitaris de
l’edició enguany, obtindran també
com a premi una entrada infantil i
dues d’adults per a qualsevol de les
funcions que dels Pastorets Infantils
de Calaf es representaran durant
aquestes festes.
La selecció de les obres finalistes
s’exposaran al vestíbul del Casal de
Calaf durant les funcions dels Pastorets Infantils de Calaf, que tindran lloc
els dies 30 de desembre de 2017 a les
18:00 h, l’1 de gener de 2018 a les
19:00 h i el dia 6 de gener a les 18:00.

23 de novembre de 2017

L’Anoia aglutina el 30% de
l’oferta de turisme rural de
les comarques barcelonines

S

egons dades de l’Informe sobre
“Activitat turística de la Destinació Barcelona”, elaborat per Turisme de la Diputació de Barcelona i
que recull dades de l’any 2016, el
turisme rural té una forta presència
a l’Anoia, amb el 30% de l’oferta de
la demarcació, seguit de la comarca
del Moianès (29%) i Osona (17%).
La comarca amb més presència,
però, és l’Alt Penedès, amb el 39%.
D’altra banda, és la comarca on ha
crescut més el nombre d’assalariats
en aquest sector (13,9%), seguida
del Berguedà i el Baix Llobregat.
D’altra banda, els indicadors
d’oferta de l’activitat turística a
l’Anoia augmenten un 6,6 % en
places d’allotjament hoteler i es
mantenen en càmpings i turisme rural. De nou, augmenten considerablement els habitatges d’ús turístic
(HUT) en un 18,4%, fet que suposa
34 places noves en nombres absoluts respecte a l’any 2015.
Aquest 2016, l’Anoia no disposa de dades oficials de demanda turística. Per tant, per fer una
aproximació a la realitat de l’àrea
s’han d’analitzar les dades de la
marca turística Paisatges de Barcelona (Moianès, Osona, Bages i Osona). La marca registra un total de
235.800 turistes i 405.600 pernoctacions a hotels, cosa que suposa un
grau d’ocupació del 42,6 %; 40.900
turistes i 100.900 pernoctacions a
càmpings, amb una ocupació del
38,7 %, i 46.400 turistes i 127.500
pernoctacions als establiments
de turisme rural, amb un 20,6 %
d’ocupació.

Disminueix el nombre de
turistes del territori català
El perfil del turista de l’Anoia
és una persona d’entre 35 i 44 anys
(30,3 %) i que majoritàriament és
un home (66,4 %) que procedeix
principalment del territori català
(44,7 %) disminuint un 14% respecte de l’any passat i, d’aquests,
un 12,6 % són de la regió metropolitana. Els turistes que provenen
d’altres països, tant d’Europa com
de la resta del món, representen
un 33,1 % del total de turistes de la
comarca. Així, d’Europa destaquen
les nacionalitats francesa, anglesa,
alemanya i italiana, amb un percentatge de mercat mínimament
rellevant per part dels francesos,
amb un 15,4 %.
La despesa a la comarca registra xifres més baixes que la mitjana
de l’entorn de Barcelona (total de
comarques menys el Barcelonès). El
total de l’allotjament per persona i
nit és de 41,7 euros mentre que la
despesa durant l’estada per persona
i nit se situa al 40 %, un 18 % més
que l’any passat.
En relació amb el comportament del turista, el 42,7 % visita la
destinació acompanyat de la família, ja sigui només amb la parella
(24,6 %) o també amb els fills (18,1
%). En el transport destaca el fet
que set de cada deu es desplacen
fins a l’Anoia amb cotxe o moto
propis i el 22 % en avió.
La principal motivació per visitar la comarca són les vacances
i/o oci (55,7 %) i la motivació professional representa el 31,2 % del
total. L’allotjament més utilitzat a
la destinació és l’hotel amb el 56,5
%, però el turisme rural també és
important (23,1 %); el segueix el
càmping (18,2 %).

Un de cada dos turistes
és la primera vegada que
visiten l’Anoia
Quant a la repetició de la visita,
un de cada dos turistes és la primera
vegada que la visiten, de manera
que és un viatge de descobriment
per a la majoria. Però destaca el 26
% que és la quarta visita o més que
fa. La mitjana és de 3,2 visites.
El nombre de nits que els turistes s’estan a l’Anoia se centra principalment entre 1 i 3 nits (75 %) i
l’estada mitjana en 3,6 nits, 1,2 pp
menys que la mitjana de l’entorn de
Barcelona. Les fonts d’informació
més utilitzades per a la cerca de la
destinació són principalment Internet, xarxes socials i blogs (33,7 %), i
la recomanació de familiars, amics i
coneguts també representa un percentatge important (35,2 %).
Els ítems de la destinació més
valorats pels turistes que visiten
l’Anoia són el caràcter i l’amabilitat
de la gent i l’entorn natural amb
un 9,1 sobre 10, seguit de la seguretat ciutadana amb 8,9. La valoració
global de l’estada a la destinació és
d’un 8,6, nota 0,4 punts per sobre
de la mitjana obtinguda a l’entorn
de Barcelona.

Dades comarques
barcelonines
En global, l’entorn de Barcelona
(comarques de Barcelona menys el
Barcelonès) va rebre durant el 2016
un total de 4.704.308 viatgers, dels
quals, el 83,2 % es van allotjar en
establiments hotelers, el 14,4 % ho
va fer en càmpings i només el 2,4
% en establiments de turisme rural.
El nombre de viatgers que van visitar les comarques barcelonines ha
crescut més d’un 16 % respecte del
2015, sobrepassant els 4,7 milions
de turistes. Pel que fa a les pernoctacions, l’entorn de Barcelona ha
registrat aquest 2016 un volum de
13.552.213 nits, amb un augment
del 7,3% respecte el 2015.
Per comarques, el Maresme és
la comarca de l’entorn de Barcelona amb major nombre de viatgers
el 2016 (1,2 milions), seguida del
Baix Llobregat (poc més d’1 milió).
A major distància es troben el Vallès
Occidental (517 mil), Garraf (374
mil), Vallès Oriental (278 mil) i Berguedà (137 mil). Amb menys de 100
mil viatgers es troben les comarques d’Osona (51 mil) i l’Alt Penedès
(12 mil). De les comarques restants,
Anoia, Bages i Moianès, no hi ha
dades per a l’any 2016, tot i que
s’estima que han rebut conjuntament uns 250 mil viatgers.
L’Informe anual de l’activitat
turística a la Destinació Barcelona
2017 és el principal recull anual dels
indicadors de turisme a la demarcació, realitzat pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.
Les principals novetats d’aquesta
edició són, per una banda, la incorporació de les noves tipologies
d’allotjament en l’oferta turística
(apartaments turístics i habitatges
d’ús turístic), que permet realitzar una anàlisi de l’estructura de
l’allotjament molt més realista; i per
altra banda, l’ampliació de l’apartat de l’estudi del turista amb un
major nombre de variables per tal
de conèixer millor el seu comportament quan visita la nostra destinació.
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Els Socialistes inicien la precampanya a l’Anoia amb
Miquel Iceta

Fins diumenge, quinzena edició del Zoom,
festival de ficció televisiva
Dissabte dia 25 de novembre a
les 11:30h Premis VOC d’Òmnium
Cultural + Vermut VOC- al Cinema
Ateneu (sessió oberta).

El proper dimarts, 28 de novembre Miquel
Iceta visitarà Masquefa, Igualada i Santa
Margarida de Montbui.

COMARCA
Els Socialistes de l’Anoia inicien la pre-campanya per les eleccions del 21 de desembre al Parlament de Catalunya amb la visita de
Miquel Iceta a diferents municipis
de la comarca. Tots els actes tindran també la presència dels candidats anoiencs Jordi Riba, Salus
Monteagudo i Isis Abad.
La primera aturada serà a Masquefa, on els Socialistes masquefins han organitzat ‘Un Ccafè amb
Miquel Iceta’. Un acte informal on
entre cafè i cafè el candidat socialista explicarà els eixos de la seva
campanya i on conversarà amb els
veïns. Aquest acte està previst a

les 10.45h a la Cafeteria del CTC.
Després, i amb una passejada pels
carrers de Masquefa, els candidats
arribaran fins el mercat setmanal.
Posteriorment Miquel Iceta i la
resta de candidats es desplaçaran
a Igualada, on està prevista, cap a
les 12.30h una visita institucional a
APINAS amb l’objectiu de conèixer
a fons l’entitat i felicitar els seu
50è aniversari.
En acabar la visita a APINAS
està previst realitzar un passeig
pel barri de Fàtima i fer un petit
vermut-tertúlia amb els seus veïns.
Per acabar, cap a les 14.30h dinar de germanor a Mont-Àgora
de Santa Margarida de Montbui.
Militants i simpatitzants socialistes
de tota la comarca dinaran junts
entorn Miquel Iceta i la resta de
candidats. Està previst un comentari del candidat en relació a la
situació actual i les eleccions del
21D al Parlament de Catalunya.
L’acte finalitzarà amb un torn de
preguntes per part dels assistents a
tots els candidats.

Assessorament sobre les
clàusules terra i altres
clàusules abusives
VILANOVA DEL CAMÍ
l servei d’assessorament sobre
les clàusules sòl oferirà la propera sessió informativa, el proper 28
de novembre.
Les persones que vulguin fer
ús del servei o tinguin interès a fer
alguna consulta sobre les clàusules
dels préstecs hipotecaris han de
demanar cita prèvia al departa-
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ment de Serveis Personals, al telèfon: 93 805 44 11, extensió 2.
Aquest servei s’ofereix amb el
suport de la Diputació de Barcelona que ha signat un conveni de
col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona.
Les sessions previstes són 28 de
novembre i 5, 12 i 19 de desembre.

Convocatòria per definir la
marca d’Igualada, al DdD de
dissabte

Taula rodona: La violència
de gènere a la indústria
audiovisual

IGUALADA
imarts d’aquesta setmana es va
fer l’acte inaugural del Festival
de Ficció televisiva Zoom d’Igualada, que enguany celebra ja la
quinzena edició.
El film “El nom” de Joel Joan
es va projectar dimarts en pantalla
gran al Teatre Municipal de l’Ateneu i va comptar amb la presència
de l’actor-director i tres dels actors
que surten a la pel·lícula: Sergi Vallès, Mireia Piferrer i Sandra Monclús.
Aquest és el primer i únic certamen dedicat a aquest gènere a
nivell internacional que se celebra
a l’estat espanyol. Fins diumenge a diferents espais d’Igualada
i comarca hi haurà projeccions a
concurs, ficció televisiva, debats,
curtmetratges, premis, convidats i
professionals del sector de la petita
pantalla.
Fins a 8 produccions competeixen en la secció oficial que engloba ‘tvmovies’ i mini sèries nacionals i internacionals: el film que
va obrir el Festival Zoom El Nom
(Espanya, 2017), també Charité
(República Txeca, 2016) de Sönke
Wortmann, Vida Privada (Espanya,
2017) de Sílvia Munt, Els Fills del
Sol (Espanya, 2016) de Ramon Costafreda i Kiko Ruiz Claverol, Memo
(Hongria, 2016) d’István Tasnádi,
Wunschkinder (Alemanya, 2016)
d’Emily Atef, In arte NIno (Itàlia,
2016) de Luca Manfredi i De la ley
a la ley (Espanya, 2017) de Sílvia
Quer.
Les pel·lícules de la Secció Oficial del Zoom opten als premis en
les següents categories: Millor Pel·
lícula, Millor Direcció, Millor Interpretació i Millor Guió, atorgades
pel Jurat Oficial; a més del premi
a la Millor Pel·lícula del Jurat Jove.

D

Demà divendres a
Barcelona
IGUALADA
’espai de debat i reflexió d’Igualada DdD (Dimarts de Diàlegs)
centra aquest trimestre a respondre la pregunta “Igualada, ciutat
de què?”. Després de la sessió
introductòria titulada “Enfoquem”
i que es va fer fa dos dimarts, ara
s’ha convocat la segona sessió amb
el títol de “Debatem”. Serà aquest
dissabte, 25 de novembre, a les 10
del matí, a l’edifici de Adoberia
Bella, al barri del Rec, al costat del
Museu de la Pell.
Durant tot el matí s’analitzarà amb diferents grups de treball
quina pot ser la marca d’Igualada.
L’objectiu és analitzar quina marca
té la ciutat, què identifica Igualada, com es projecta interior i exte-

L

riorment i escoltar les propostes de
tots els participants. La sessió està
oberta a tothom i inclourà cafè
i vermut. Es recomana inscriure’s
abans al formulari que hi ha a la
web dimartsdedialegs.cat per preparar la logística de la matinal de
treball.
La tercera sessió que tancarà
aquest trimestre de DdD serà “Proposem” i es farà el dimarts 12 de
desembre a les 8 del vespre, altre
cop a l’Ateneu. S’hi presentaran
les conclusions i s’interpel·laran els
actors locals vinculats a la marca
d’Igualada perquè puguin opinar
públicament sobre el que es digui
i fer el debat final sobre la marca
de la ciutat.
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Per quart any consecutiu la revista online Serielizados i el Festival Zoom s’uneixen per a organitzar una nova edició del Showcase
de Pilots de Ficció, a Barcelona, a
la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna i la
Fàbrica Moritz (demà divendres).
Una aposta per donar visibilitat
a la ficció més interessant i apropar els nous creadors a la indústria
audiovisual que enguany ha seleccionat els pilots A todo riesgo, de
Bruno Martín (Dr. Diablo), Berlineses de Pedro Deltell, Paula Galimberti i Gonzalo Piñán, Carlinos, la
serie de Oriol López, Clito de Pol
López, Kim amb K de Oriol Cervera
y Amigos de Sangre 2 de Guillermo Peláez. Durant la tarda tindrà
lloc un meet the expert amb els
pilots seleccionats, una masterclass

oberta de Roger Coma i una gala
final amb la projecció dels pilots i
l’entrega de premis dels projectes
guanyadors del programa de betevé Tube d’Assaig.

Dissabte gala de cloenda
i lliurament de premis i
reconeixements

La cloenda del Zoom serà el
dissabte 25 de novembre, a les 9
de la nit al Teatre Municipal l’Ateneu on es lliuraran els Premis
d’aquesta edició, es retrà un homenatge al periodista Àngel Casas
i al programa de televisió Saber y
ganar que presenta Jordi Hurtado i
que s’emet des de fa 20 anys.
El Premi Auguri Sita Murt, dedicat a les joves promeses de l’ofici, el rebrà l’actriu catalana Bruna Cusí, recent coprotagonista del
premiat film de Carla Simón Estiu
1993.
El Premi a la Millor Sèrie Espanyola és per a la producció de
TV3 i Mediapro Nit i Dia, creada
per Lluís Arcarazo i Jordi Galceran
i protagonitzada per Clara Segura.

Projecció de
curtmetratges i wèbseries
del VOC inclosa dins la
programació del festival
Zoom d’Igualada
El projecte VOC (Versió Original en Català), premis i mostra
d’audiovisuals en català, impulsat
per Òmnium Cultural, té com a objectiu potenciar la producció en
llengua catalana així com la creació nous públics per a l’audiovisual
i el cinema català, fomentant el
coneixement de l’oferta en aquest
idioma, ja sigui en versió original,
subtitulada o doblada.
La mostra arriba a Igualada organitzada per Òmnium Anoia en
col·laboració amb el festival de ficció televisiva Zoom.
Les projeccions de curtmetratges i websèries s’emetran en el següent horari:
Divendres dia 24 de novembre
a les 9.30h Premis VOC d’Òmnium
Cultural --Zoom Class-- al Teatre
municipal L’Ateneu (sessió escolar).

Demà divendres 24 de novembre a les 12h tindrà lloc la Taula
Rodona: La violència de gènere a
la indústria audiovisual.
Començarà amb la projecció de
la peça dirigida per Isabel Coixet
La mujer es cosa de hombres, sobre el tradicional paper de la dona
a la societat i la repercussió que
tenen als mitjans els delictes per
violència de gènere.
La peça servirà com a punt de
partida per debatre amb els ponents en quin punt estem actualment pel que fa al tractament de
la violència envers les dones a la
ficció televisiva i cap a on anem.
Intervindran com a ponents:
Yvonne Griley, consellera del CAC;
Oriol Sala-Patau, cap del departament de ficció de TVC; Lluís Arcarazo, guionista; Roser Aguilar, directora; Miriam Porté, productora.
Taula rodona moderada pel
productor Francesc Escribano.

Realitat Virtual,
curtmetratges i
produccions de l’Anoia
presents al Festival Zoom
La comissió de Reis d’Igualada
presentarà un documental inèdit i
el Casino Foment tornarà a acollir
els curtmetratges i websèries. Els
alumnes de la Gaspar Camps i l’IES
Mercader participen com a membres del Jurat Jove presidit per Jaume Santacana.
Un any més el certamen aposta per promoure la creativitat i el
talent local
al Zoom KM0, amb Maquis del
Grup de recreació històrica de la
Guerra Civil Espanyola, El sitio de
los sitios de Natalia Cabral i Oriol
Estrada, Natasha de Bernat Enrich i
Dan Ortínez i Ramé d’Oriol Segon i
Mariona Usón.
Dins la secció Zoom Trendy, la
secció que presenta les produccions més novedoses del sector, la
fundació igualadina Apinas presenta un video en 360ª en motiu
del seu 50è aniversari 360º, una
experiència immersiva de De Verité
Produccions.

Reunió de Jurat Jove
Els membres del Jurat Jove són
Marina Freixas, Carla Martínez, Laia Martínez, Teresa Panisello, Laura
Sales i Raquel Simçon de l’IES Joan
Mercader i Maure Bisbal, Clàuda Jimena, Gemma Mas, Andrea Roures
i Eric Rodriguez de l’Escola Gaspar
Camps.
Tota la programació a: www.
zoomigualada.org

MIRANT ENDAVANT
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Tradicional Concert de
Santa Cecília
CAPELLADES
n any més, la Coral Noves Veus
de Capellades organitza el tradicional concert de Santa Cecilia a
Capellades, que ho fa des de l’any
1977.
Enguany es farà el dissabte 25
de novembre, a les 20.45 h, a la Capella del Santíssim de l’església de
Santa Maria i la coral convidada és
l’Orfeó Renaixença de Mollerussa.
L’Orfeó Renaixença va néixer a
finals de l’any 1975, sota la direcció
d’Enric Subiros i Areny.
Al llarg dels anys l’Orfeó es va
anar consolidant, oferint concerts
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S’obren les inscripcions per al Casalet i el
Juga al Nadal

de Nadal, prenent part en aplecs
corals, concursos de cant coral i donant concerts a diferents llocs del
territori català, espanyol i a l’estranger. Actualment la direcció musical
és a càrrec de Robert Solé i Ruestes.
El concert l’iniciarà la Coral Noves Veus, a continuació l’Orfeó Renaixença interpretarà un repertori
variat, amb música popular catalana
i d’altres indrets, amb havaneres,
cançons de Nadal i de rock català.
Finalment, les dues corals interpretaran dos cants de cant comú.
Coral Noves Veus de Capellades

LA POBLA DE CLARAMUNT
a regidoria d’Infància i Joventut
ja han tret al carrer els programes del Casalet i del Juga al Nadal
2017, que es faran del 27 al 29 de
desembre. Les inscripcions per a
aquestes dues activitats es poden
fer fins al dimarts 5 de desembre al
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Local Social de l’Ateneu Gumersind
Bisbal, de dilluns a dijous, de les 9
del matí a les 12 del migdia, i de
dilluns a divendres, de les 4 a les 8
de la tarda.
Les butlletes per inscriure’s es
poden trobar a l’Ajuntament, a
l’Ateneu, al Cau Jove, a l’Equipament Infantil de can Galan i a l’escola Maria Borés. Junt amb la butlleta,
cal portar una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social del nen
o nena i del DNI del pare, mare o
tutor/a. El preu de les dues activitats
és de 20 euros cada una i el pagament s’ha de fer per transferència
bancària o amb la targeta de crèdit
o dèbit.
El Casalet de Nadal es farà de
les 9 del matí a la 1 del migdia a la

Llar d’Infants Municipal Sol Solet.
L’activitat està adreçada als nens i
nenes des de P0 fins a P2. Els infants
podran cantar, ballar i realitzar diverses activitats i manualitats relacionades amb les festes nadalenques.
El Juga al Nadal està adreçat als
nens i nenes des de P3 fins a sisè.
Les activitats es faran de les 9 del
matí a la 1 del migdia a l’escola Maria Borés. Durant les tres jornades
del Juga la quitxalla participarà en
diferents jocs i activitats relacionades amb el Nadal.
Tant en el cas del Casalet com
del Juga es disposarà d’un servei
d’acollida de 3/4 de 8 a 3/4 de 9 del
matí i d’1/4 de 2 a les 2 del migdia. El preu serà d’un euro per cada
franja horària.

Inscripcions al curs de
formació ocupacional
d’Enregistrament i tractament Apunta’t a les Jornades sobre Sexualitat i
de dades i documents
Gènere!
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
ontbui acollirà des de finals
d’aquest any i durant la primera meitat del 2018 un curs de
formació ocupacional d’enregistrament i tractament de dades i
documents. Es tracta d’un curs de
360 hores, amb una formació complementària de 40 hores i de 80
hores de durada de pràctiques en
empreses. El curs es durà a terme
de dilluns a divendres, de 9 a 13
hores, a l’espai Mont-Activa del
CCC La Vinícola. Per inscriure’s, els
interessats han de portar el DNI,
document DONO, currículum i
també el títol de formació reglada
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(ESO, graduat escolar...). Per poder
prendre part en aquesta acció formativa cal estar inscrit obligatòriament com a demandant d’ocupació, prioritàriament no ocupat.
Aquest curs està subvencionat
pel Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC). Per a preinscripcions i més
informació us podeu adreçar a la
web del SOC
www.oficinadetreball.gencat.
cat i també al Departament de
Promoció Econòmica i Ocupació
de l’Ajuntament de Montbui (CCC
La Vinícola-Carretera de Valls, 57).
També es pot trucar al telèfon 93
803 05 01.

Concert de Sandra Roset, Lali
Solà i Mònica Pagès
IGUALADA
l proper dimecres 29 de novembre tindrà lloc un concert de veu
soprano, Sandra Roset; piano, Lali
Solà, i comentaris-projeccions amb
Mònica Pagès.
Interpretaran l’“Ocell profeta”,
de Granados, un passeig per l’obra
i la vida d’Enric Granados en el
centenari de la seva mort. Amb
aquest programa presentaran un
recull de l’obra més característica del compositor lleidatà, com és
l’obra per a piano sol i l’obra vocal,
acompanyada dels comentaris de
Mònica Pagès sobre la seva perso-
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nalitat, que ens contextualitzaran
la vida i obra del compositor català
més internacional. El recorregut
comprèn des de la influència modernista de la Barcelona del tombant de segle fins a la influència
que va exercir l’obra de Goya fins
al seu tràgic final: el naufragi del
vaixell de tornada de l’estrena de
“Goyescas” a Nova York.
El concert és a les 2 0h a l’Auditori de l’Escola i Conservatori
Municipal de Música d’Igualada,
Passeig Verdaguer 84, 86. Preu entrada: 6 euros.
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Florenci Valls, 89 - IGUALADA - TEL. 93 804 00 08

Del 28 de novembre al 2 de desembre, el Casal de Joves acollirà
xerrades, tallers i activitats sobre salut sexual i gènere
MASQUEFA
a regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Masquefa, amb el
suport de la Diputació de Barcelona
i el Departament de Benestar Social
i Família, organitzen les Jornades
sobre Sexualitat i Gènere, un projecte lúdic i divulgatiu que té com a
objectiu dotar els joves masquefins
d’informació, assessorament i atenció sobre temàtiques relacionades
amb la promoció d’una sexualitat
saludable, inclusiva i respectuosa.
Així, del 28 de novembre al 2
de desembre, el Casal de Joves serà
la seu d’un total de cinc propostes
adreçades al col·lectiu juvenil del
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municipi. La primera serà, el dimarts
28, un taller sobre relacions igualitàries a càrrec de Dones amb Empenta. El dijous dia 30 tindrà lloc una
xerrada sobre sexualitat segura. L’1
de desembre, el relleu el prendrà la
projecció del documental “Yes, we
fuck” i una taula rodona amb els
protagonistes del film. El dissabte 2
de desembre el protagonisme serà
per al teatre amb la representació
de l’obra “I què? I què?”.
A més, del 28 de novembre al
9 de desembre, tots aquells qui ho
vulguin podran gaudir d’una exposició al Casal de Joves sobre la recerca del plaer.

Aconsegueix el teu ‘Pack
Jove’!
Amb l’objectiu de fomentar la
participació i premiar l’assistència,
l’Ajuntament de Masquefa posa a
disposició dels usuaris una targeta
gratuïta de participació que es podrà emplenar al final de cada activitat amb un segell acreditatiu. Totes
aquelles persones que aconsegueixin un mínim de tres segells podran
descanviar la targeta per un pack
jove (que es composa d’una totebag
de les jornades, preservatius i alguna sorpresa més!).

La campanya de recollida de joguines en marxa!
COMARCA
a tornem a tenir en marxa la 29
edició de la Campanya de Recollida de Joguines de Creu Roja a
l’Anoia amb la finalitat es que Cap
nen de la nostra es quedi sense
joguines la Nit de Reis i així cobrir
les necessitats de les famílies que
estan passant dificultats econòmiques i no poden assumir l’adquisició
de joguines pels seus fills. Els criteris
d’accés a la Campanya es marquen
des dels equips de Serveis Socials de
cada municipi.
Des de Creu Roja un any més,
es fa una crida per les donacions de
joguines per infants de 0 a 12 anys,
esperant una resposta social de solidaritat en aquestes Festes de Nadal.
Us recordem que demanen jo-
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guines noves, educatives, no bèl·liques i no sexistes.
Perquè demanem una joguina
nova?, tot infant mereix jugar amb

la mateixa qualitat. No volem infants de primera i de segona. Les
joguines de segona mà poden trobar-se en mal estat i no respondre a
les expectatives.
Enguany, l’acte central de la
campanya serà el 22 de desembre
amb la Marató que es celebrarà
de nou al vestíbul de l’Ajuntament
d’Igualada. Hi haurà també altres
punts de recollida a la comarca (seran confirmats més endavant).
Per tota la gent que no pugui
venir a les maratons o punts de
recollida de joguines, poden portar les seves joguines a les oficines
de Creu Roja a: c/ Les Comes 34,
Igualada de 09:00 a 14:00h i 16:00
a 19:00 h.

S’obre concurs a l’espai gastronòmic del Foment
IGUALADA
l Casal Popular d’Igualada està
ubicat a la Rambla Sant Isidre, 14, a l’emblemàtic edifici del
Foment, construït l’any 1890. Va
obrir portes el novembre de 2016
i va néixer fruit d’un procés de
confluència entre les entitats Casino Foment d’Igualada i el Casal
independentista La Teixidora, amb
la voluntat de continuar teixint
complicitats entre col·lectius i persones de la ciutat per treballar
per un país socialment just i nacionalment lliure. Era el moment de
fer un pas endavant i seguir fent
d’aquesta ciutat i aquest país un
lloc millor. Tenim un gran projec-
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te entre mans, un projecte autogestionat que ara mateix compta
amb el suport de més de 280 socis
i sòcies.
Després d’un any de Casal Popular a ple rendiment, obrim novament el concurs per a la gestió
de l’espai gastronòmic del Casal
fins al 12 de desembre, després
d’alguns canvis que hem hagut
d’anar fent al llarg d’aquest primer any per adaptar-nos a les noves situacions que se’ns han presentat. Si tens ganes d’obrir un
negoci en el ram de l’hostaleria a
Igualada però no pots fer front a
la inversió inicial, t’animem a presentar-t’hi perquè és una molt bo-

na oportunitat. Al Casal hi trobaràs molta gent, molt bon ambient,
xerrades, conferències, concerts i
exposicions. Formar part d’un casal o ateneu popular és una experiència vital tan interessant i
única que només poden entendre
els que l’han viscuda. Poder ser
pal de paller a la ciutat d’Igualada
i del país no es pot veure des de
fora; s’ha de viure.
Tothom que s’hi vulgui presentar trobarà la informació necessària en aquest enllaç, juntament
amb les bases i els terminis:
http://casalpopularigualada.
cat/index.php/espai-gastronomic/.

MIRANT ENDAVANT

23 de novembre de 2017

Amb en Joan Pinyol i Antonio Escudero
finalitza el cicle Assaig d’Història
PIERA
’Antoni Escudero i en Joan Pinyol
tanquen el cicle que tots els dimecres de novembre, a la Biblioteca de
Piera, ha apropat converses entorn
la història de Catalunya.
Així doncs, recuperant la xerrada amb l’Antoni Escudero que al
seu deia es va haver d’ajornar, el
proper dimarts 28 a les 19h parlarem de Vallferosa i els castells romànics a Catalunya. Considerada
l’obra mestra de l’arquitectura militar europea del segle X, fou construïda seguint l’estratègia militar
de bastir torres de vigilància en els
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punt clau conquerits als sarraïns.
L’objectiu era construir una línia de
fortificacions connectades entre si
visualment. Cap a l’any 1000 dC es
construí una altra torre circular envoltant l’antiga a partir de tapieres
per reforçar-la. A la part superior
encara manté els merlets. Declarada Bé cultural d’interès Nacional ha
sobreviscut sense haver estat modificada des de la seva construcció.
L’antiguitat, les dimensions i les característiques en fan una construcció única.
I l’endemà, dimecres 29 a la
mateix hora serà el torn d’en Joan

Pinyol qui amb el títol “Exhumant
veritats. La realitat amagada al Valle
de los Caídos” farà un relat del cas
de la lluita que des de fa anys tiren endavant diversos familiars per
treure’n els seus amb informació detallada del procés que duen a terme
i totes les explicacions pertinents del
que representa el mausoleu, com
es va construir, els costos que va suposar i el trasllat allí, a la força, de
milers de persones sense que ho sàpiguen encara llurs famílies
L’activitat és gratuïta i de participació lliure.

Enquestes que conviden a la ciutadania a
millorar la salut comunitària
VILANOVA DEL CAMÍ
ins el dia 30 de novembre continua obert el termini per participar en l’enquesta de salut pública
promoguda dins el Pla de Salut
Comunitària, COMNOVA, en el
qual estan treballant plegades des
de fa sis mesos l’Ajuntament vilanoví, l’EAP de Vilanova del Camí i
l’Agència de Salut Pública. El projecte promou el treball en xarxa i
cerca una mirada més àmplia per
parlar de salut. Els impulsors del
pla COMNOVA volen transmetre a
la ciutadania que la salut la podem
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trobar més enllà del CAP o dels
hospitals; concretament en les activitats que fem o els projectes que
compartim com a comunitat. La
salut, per tant, és cosa de tots.
Les butlletes i unes bústies que
s’han confeccionat des del Casal de
la Gent Gran i des de la residència
AMMA, estan repartides per diferents equipaments municipals i
també a les farmàcies per facilitar
la participació del veïnat. A més,
s’ha habilitat un formulari online
al web municipal www.vilanovadelcami.cat

Les dades que s’obtinguin
d’aquestes butlletes, es seleccionaran per temes i es prioritzaran segons la resposta. A partir d’aquí es
dissenyaran les accions concretes.
Trobareu butlletes i bústies a
les tres farmàcies vilanovines: Massana, Mora-Font i Cases, al CAP, al
Casal de la Gent Gran, a AMMA, a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana del
Mercat Municipal St. Hilari; a l’Institut, a Can Papasseit, a l’Edifici
d’Entitats, al poliesportiu de Can
Titó i al Centre Cívic del barri la
Pau.
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Bloggers de tot Catalunya
visiten aquest cap de
setmana l’Alta Anoia
COMARCA
’Alta Anoia acollirà diumenge 26 de novembre a un grup
de bloggers de viatges gràcies al
suport de Diputació de Barcelona
i fruit de l’acord de col·laboració
entre la Gerència de Serveis de
Turisme de la corporació i l’associació Barcelona Travel Bloggers.
La visita ha estat organitzada pel
Consorci de la Promoció de l’Alta Anoia amb el suport d’Anoia
Turisme.
L’Alta Anoia ofereix moltes
possibilitats de ser visitada, ja sigui pels seu seus atractius paisatgístics, culturals o agroalimentaris. Per aquest motiu el diumenge dia 26 de novembre un grup
de blogguers escriuran en els
seus diaris els atractius d’aquest
territori.
Els blogguers visitaran diferents indrets de l’Alta Anoia com
ara el Parc Eòlic de Rubió, el Memorial Democràtic de Pujalt o
Castellfollit de Riubregós. També
faran un experiment científic a
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l’Observatori de Pujalt i pujaran
a la Torre Manresana de Els Prats
de Rei.
D’altra banda, coneixeran de
primera mà els productes agroalimentaris de la zona com el cigronet de l’Alta Anoia, els seus
formatges i els seu embotits. No
hi faltarà tampoc, una visita a
una de les moltes cases rurals
que hi ha a la zona.
Des del Consorci de la Promoció de l’Alta Anoia s’ha tornat a
apostar per la dinamització i
promoció del territori com a
destinació turística sostenible i
de qualitat. Conscients que
les tradicionals guies de viatge en paper tenen ara una espectacular competència a internet
s’ha volgut reunir el grup de
blogguers que difondran les seves visites al seu blog .
Els hastags que s’utilitzaran
seran : #altaanoia, #BCNmoltmes, i #anoiaturisme.

Novena edició de la Jornada de Llengua i
Migració de l’Anoia
IGUALADA
a Unitat de Ciutadania i Convivència i el Servei Comarcal de
Català organitzen la IX Jornada
de Llengua i Migració de l’Anoia,
que tindrà lloc al Casal del Passeig
d’Igualada el divendres 1 de desembre, en horari de matí. La Jornada pretén esdevenir un intercanvi
d’experiències, materials i reflexions
entre els professionals dels organis-
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mes i entitats que treballen en l’àmbit de l’ensenyament del català a
persones nouvingudes. La inscripció
és gratuïta i el termini finalitza el 28
de novembre (anoia@cpnl.cat).
En aquesta ocasió el programa
inclou una xerrada sobre la incidència de les emocions en el procés
d’aprenentatge, a càrrec de Laia Casas, experta en innovació educativa.
També s’exposaran les experiències

de la versió virtual del Voluntariat
per la Llengua i del concurs d’autobiografies lingüístiques “Les llengües de la meva vida”, organitzat
pel Centre de Normalització Lingüística Montserrat. Finalment, la Jornada es clourà amb una taula rodona
protagonitzada per alumnes dels
cursos de català que explicaran les
dificultats i els beneficis d’aprendre
català.

Recital de piano de José Enrique Bagaría
Per assistir al concert cal fer la
reserva, fins divendres, trucant al
telèfon 93 801 40 43, de 8 del matí a 4 de la tarda, o al 93 801 17
07, de 4 a 6 de la tarda. També es
pot fer al mail pdmcatalunya@
paperdemusica.cat fins al mateix
dia del concert, com a màxim a les
3 de la tarda.

CAPELLADES
a sala capelladina Paper de
Música acollirà, dissabte vinent,
dia 25 de novembre, a les 7 de la
tarda, el Concert Especial “20 anys
després, recital de piano”, a càrrec
de José Enrique Bagaría. El concertista interpretarà obres de Haydn,
Beethoven, Albéniz, Aleksader
Skribian, etc.
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Exposició: “Els Grimm a la catalana”,
a la Biblioteca Mont-Àgora
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
ins el dia 5 de desembre la Biblioteca Mont-Àgora acull l’exposició “Els Grimm a la catalana” on
podreu redescobrir les rondalles
prou conegudes dels germans
Grimm però poc o mal conegudes
en la manera que van ser recollides
a casa nostra.
“Els Grimm a la catalana” no
és una exposició pròpiament dita
sinó un suport expositiu format
per la reproducció corpòria en cartró de les cinc lletres de la paraula
Grimm il·lustrades pel dibuixant
Joma on també s’han imprès quatre rondalles recollides en l’àmbit
dels Països Catalans i que tenen
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punts en comú amb certs contes de
gran popularitat gràcies a la feina
de recopilació dels dos lingüistes
alemanys.

LLETRADA SILVIA
lletradasilvia@gmail.com

SÍLVIA PIQUÉ
Tel. 93 803 49 36
C/ Castellfollit, 3 - Igualada

OFERTES DE FEINA
- Empresa del SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ de la comarca de
l’Anoia necessita OPERARIS amb experiència en el sector. Per a
tasques relacionades amb l’encofrat i ferrallat en la construcció i
estructures de formigó. Disponibilitat immediata.
- Per a botiga de mobles ubicada a la zona de l’Anoia es necessita
VENEDOR/A - DEPENDENT/A amb experiència en el sector. Jornada
completa i perspectives de continuïtat.
- Es necessiten SOLDADORS amb experiència i CARNET DE
CARRETONER. Zona Igualada i rodalies. Contracte temporal amb
perspectives de continuïtat.
- Es necessiten MANIPULADORS/ES per a diferents EMPRESES DE LA
COMARCA. Contracte temporal per cobrir necessitats de producció,
baixes i vacances. Jornada intensiva de dilluns a divendres.
- Empresa SECTOR METALL d’Igualada necessita incorporar TORNER/
FRESADOR amb experiència. Es valorarà coneixements de control
numèric. Contracte temporal amb perspectives de continuïtat. Jornada
sencera de dilluns a divendres.
- Empresa del SECTOR SIDEROMETAL·LÚRGIC necessita incorporar
VIDRERS / FUSTERS D’ALUMINI amb experiència de més de 3 anys en
tasques similars.
- Es necessiten OPERARIS per a EMPRESA D’ARTS GRÀFIQUES
de la zona de l’Alt Penedès. Valorable experiència en plegadores,
impremta, enquadernació, maquina trilateral... Disponibilitat horària i de
desplaçament. Contracte temporal amb perspectives de continuïtat.

Els interessats poden adreçar-se a les nostres oficines del
GRUP CATALÀ DE TREBALL ETT, C/ Lleida 42, Igualada.
Contactar per telèfon al 935155700 o bé enviar CV a
infoigualada@grupcatala.com.

MIRANT ENDAVANT
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Sessió de contes de Noemí
Igualada acull per primera vegada una
Caballer a Les Golfes L’Aurora campanya de donació de plasma
IGUALADA
a sala Les Golfes del Teatre de
L’Aurora acollirà dijous vinent,
dia 30 de novembre, a les 21 h,
una sessió de contes que, sota el
títol “Es fa saber...”, presentarà
Noemí Caballer, que ens sorprèn
amb contes i xafarderies d’àvies
i veïnes, i històries plenes d’un
surrealisme quotidià: històries
de festa major, d’emigració per
fer les Amèriques, del mandongo, de la quotidianitat de la gent
de muntanya... i ens presenta
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les peripècies d’uns personatges
entranyables.
Noemí Caballer Balust, filla de
Maria Josep Balust Murugó, néta d’Elies Balust Jové, campaner
i pregoner a Salàs de Pallars, un
poble minúscul del prepirineu de
Lleida… Així comença una sessió
de contes tribut al món rural i oral
d’on prové aquesta reconeguda
narradora.
El preu de les entrades és de
7 euros i 5,50 euros amb els descomptes habituals.

La Schola Cantorum en la
festivitat de Santa Cecília
IGUALADA
l proper diumenge, dia 26 de
novembre, com ja és tradicional
des de fa molts anys, la Schola Cantorum celebrarà el dia de la patrona
de la música, Santa Cecília, amb una
solemne eucaristia, en aquesta ocasió a l’església de la parròquia de la
Sagrada Família d’Igualada, a les 12
del migdia.
Aquesta missa s’iniciarà amb el
cant “Crist venç” de Mn. Lluís Romeu, al coincidir enguany amb el
dia de la festivitat de Crist Rei. Entre altres cants, finalitzarà aquesta
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celebració amb l’Himne en honor a
Santa Cecília del mateix compositor.
La coral estarà dirigida per Oriol Plans, actual nou director que
procedeix de l’escola montserratina
i l’acompanyament a l’orgue per
Josep Xaubet.
Aprofitem també per anunciar
que el proper dia 8 de desembre,
festivitat de la Immaculada Concepció, la coral solemnitzarà la missa a
l’església dels Frares Caputxins, a les
11.30 h del matí, amb la interpretació d’un programa marià.
El corresponsal

L’hora del conte:
El viatge d’en Paulí
PIERA
vui dijous 23 de novembre a
les 18h i inclòs en el projecte
Anoia+sa per fomentar els hàbits
saludables entre els infants, aquests
podran gaudir de l’hora del conte
“El viatge d’en Paulí”. En Paulí és
el protagonista del conte, que viatge per diferents països i en cadascun realitza un dels 5 àpats del dia
amb els aliments saludables típics
del país en qüestió, on sempre és
present el pa, com aliment bàsic i
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tradicional de la nostra dieta. L’objectiu del conte és fomentar els
hàbits saludables entre els infants
de 3 a 8 anys i inclou una activitat
complementària per consolidar els
coneixements apresos.
L’activitat és de participació lliure i gratuïta i està organitzada pel
Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració del Servei de Salut Pública a
l’Anoia. Agència de Salut Pública de
Catalunya

Ajuntament de VECIANA

ANUNCI
L’Ajuntament ple de Veciana, en sessió extraordinària celebrada el dia 25 d’octubre
de 2017 adoptà, entre d’altres, i per majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació, el següents acords en relació a la Modificació puntual del POUM
de Veciana a l’àmbit sud-est del terme municipal:
“1.- Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM a l’àmbit sud-est del
terme municipal d’acord amb el document tècnic redactat per l’arquitecte Jordi
Carner Costa.
2.- Aprovar inicialment l’Avaluació ambiental estratègica ordinària de la modificació
puntual del POUM a l’àmbit sud-est del terme municipal de Veciana acord amb
el document tècnic redactat per Estefania Expósito Magdaleno, ambientòloga i
enginyera tècnica agrícola.
3.- Sotmetre el document tècnic de la modificació puntual del POUM a l’àmbit
sud-est del terme municipal de Veciana juntament amb el document tècnic
d’avaluació ambiental estratègica ordinària, a informació pública per termini de
45 dies hàbils mitjançant anunci al BOP, DOGC, a un diari de gran difusió, la web
municipal www.veciana.cat, a l’e-tauler i el tauler d’anuncis de l’ajuntament.
4.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats.
5.- Donar audiència als municipis colindants.
6.- Trametre els documents tècnics així com els informes de l’avanç de modificació
puntual de planejament als Serveis Territorials d’Urbanisme de la Catalunya
Central.”

IGUALADA
l Banc de Sang busca 10.000
donants de plasma, per això ha
organitzat per primera vegada una
campanya especial de donació; a
Igualada serà el 30 de novembre
de 10 del matí a 2 de la tarda i de 4
a 9 del vespre, al Teatre Municipal
l’Ateneu.
Qui pot donar plasma?
Per donar plasma s’han de complir els mateixos requisits que per
ser donant de sang. És a dir, cal tenir
entre 18 i 65 anys, pesar més de 50
quilos, trobar-se bé de salut i, en el
cas de les dones, no estar embarassada.
A diferència de la donació de
sang, el grup AB és el donant de
plasma universal ja que és compatible amb tots els receptors. Malauradament, només 3 de cada 100
persones a Catalunya són d’aquest
grup.
La donació només de plasma
o “plasmafèresi” dura uns 45 minuts i consisteix a extreure sang,
separar-ne les cèl·lules sanguínies,
retenir el plasma i retornar la resta
al donant. Com que el plasma és
majoritàriament aigua, la recupera-
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La secretària,
Rosa Maria Matas Nin.

sió de plasma els ajuda a aturar les
hemorràgies i recuperar el volum
sanguini.
Altres només precisen alguna de
les proteïnes que conté el plasma.
En aquests casos, s’extreuen aquestes proteïnes i s’elaboren medicaments, anomenats hemoderivats,
que només es poden obtenir de la
sang d’altres persones. Del plasma
sanguini s’obtenen prop d’una vintena de medicaments diferents.
Els hemoderivats s’utilitzen sobretot per al tractament de malalties com l’hemofília (A i B) i altres
dèficits congènits de factors de la
coagulació, malalties autoimmunes, deficiències congènites de la
immunitat, complicacions causades
per cremades greus, alteracions de
la coagulació, malalties del fetge,
grans hemorràgies, trasplantaments, càncer, etc.
En els darrers anys ha augmentat l’ús d’hemoderivats perquè
s’han descobert noves aplicacions
i es preveu que aquest tendència
continuï augmentant en els propers
anys.
L’objectiu del Banc de Sang és
que Catalunya sigui autosuficient
en plasma i poder donar resposta
a totes aquestes necessitats. Actualment hi ha suficient plasma per
a les necessitats de transfusió dels
hospitals, però no se n’obté prou
per elaborar tots els hemoderivats
que es fan servir a Catalunya. S’estima que per assolir l’autosuficiència
són necessaris 20.000 litres anuals, el
doble dels aconseguits l’any passat.

Espectacle únic i irrepetible a L’Aurora amb
el pianista Carles Viarnès i l’artista
Alba G. Corral
IGUALADA
l pianista i compositor igualadí
Carles Viarnès presenta temes
del seu darrer treball Schematismus
(2016) i ho fa envoltat d’una de les
veus influents de l’art audiovisual
actual: Alba G. Corral. Una proposta
que sedueix els sentits de l’espectador i els atrapa des de la primera
nota, des del primer traç. Es tracta
d’un espectacle únic i irrepetible per
deixar-se emportar.
Viarnès centra el seu treball en
la música contemporània amb tocs
subtils de l’estètica electrònica i experimental actuals. Al seu últim treball discogràfic, el pianista aposta,
encara més, pel minimalisme, per
la reducció màxima de les notes, al
límit més tènue entre el so i el silenci. Per la seva banda, Alba G. Cor-

Primera Fila que programa el Teatre
de l’Aurora. Aquesta col·laboració
entre l’equipament cultural de la
plaça de Cal Font i l’Escola té com a
objectiu incrementar la repercussió
del Cicle de Concerts de Professorat
de l’ECMMI.
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Horari i venda d’entrades
ral, explora les narratives abstractes,
amb actuacions audiovisuals en viu
en les quals integra la codificació i
l’elaboració, en col·laboració amb el
músic, i en temps real.
El Teatre de l’Aurora i l’Escola-Conservatori Municipal de Música
d’Igualada organitzen demà divendres el segon en col·laboració que
s’emmarca dins del Cicle Música de

El concert Carles Viarnès i Alba
G. Corral tindrà lloc demà divendres
24 de novembre, a les 21 h, al Teatre de l’Aurora. Les entrades tenen
un preu de 10 euros i 8 euros (amb
els descomptes habituals) i es poden
adquirir per Internet i a la taquilla
del Teatre de l’Aurora (a la plaça de
Cal Font) una hora abans de cada
funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.

Presentació del llibre “Amb sense tu” de Pep Elias

L’expedient administratiu i els documents tècnics restaran a la secretaria d’aquest
ajuntament pel termini assenyalat als efectes de presentació d’al·legacions, si és el
cas.
Veciana, 22 de novembre de 2017.

ció del donant és molt ràpida i les
donacions poden ser més freqüents.
De fet, es pot donar plasma cada 15
dies, és a dir, fins a 24 cops l’any.
Com em faig donant de plasma?
Les persones interessades a donar plasma només cal que ho consultin amb el Banc de Sang, trucant
al 93 557 35 66, enviant un correu
electrònic a plasma@bst.cat o deixant les seves dades al formulari del
web donarsang.gencat.cat/plasma.
Què és el plasma?
El plasma és un líquid transparent i lleugerament groguenc que
representa el 55% del volum total
de sang. Dels 5 litres de sang que té
de mitjana una persona de 70 quilos, uns 3 litres són de plasma.
En el plasma hi ha suspeses les
cèl·lules sanguínies: glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes.
Està format per aigua (90%), sals
minerals i una gran quantitat de
proteïnes que vetllen pel bon funcionament del nostre cos, entre les
quals destaquen les immunoglobulines, defenses que ens protegeixen
de les infeccions; els factors de coagulació, que són responsables juntament amb les plaquetes d’aturar
el sagnat quan ens tallem; i l’albúmina, una proteïna que transporta
hormones i fàrmacs cap als teixits.
Són necessaris 20.000 litres
anuals
Cada dia, malalts de tot Catalunya necessiten aquest component
de la sang per als seus tractaments.
N’hi ha que pateixen grans cremades o accidents greus i la transfu-

IGUALADA
ijous vinent, dia 30 de novembre, a la 7 de la tarda, a l’auditori de la Biblioteca Central d’Igua-

D

lada tindrà lloc la presentació del
nou llibre de l’escriptor igualadí
Pep Elias, “Amb sense tu”, editat
per Voliana Edicions. Es tracta d’un
nou llibre de relats que té com a
fil conductor principal la contradicció, tal com expressa el títol
amb aquesta expressió tan comuna
però alhora tan contradictòria.
Elias, que ja ens va sorprendre
amb “Olor de gas” i amb “Literalment incapaç de matar una mosca”, ara ens presenta unes històries
que tenen un final però que són
narrades de tal manera que ens
permet imaginar-nos-en un altre
de ben diferent. Així, en el llibre

hi desfilen un partit de tennis amb
sense final, un lingüista amb sense
sort, un escriptor amb sense coartada, un joc de màgia amb sense
truc, un accident amb sense totes
les víctimes previstes, París amb
sense glamur, un dia amb sense
precedents, etc.
És un acte organitzat per la
mateixa Biblioteca Central dins el
cicle de noves publicacions “Va de
llibres!” amb la col·laboració de
Llegim…? Llibreria i l’Aplec, entitat
promotora de la llengua. Amb la
presència de l’autor i del filòleg
Jaume Farrés, que presentarà l’acte.
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Conferència sobre arqueologia La Festa de Sant Eloi arriba amb un
per l’associació Amics de Sant MarSANT MARTÍ DE TOUS
programa d’activitats renovat i ampliat
l jove arqueòleg touenc Javi- tí de Tous, pretén donar a conèi-

E

er Cámara Manzaneda farà
una xerrada demà divendres, 24
de novembre, a les 7 de la tarda,
al Casal de Tous, amb el títol de
“L’explotació de sílex a Tous al
llarg de la Prehistòria: dels neandertals a les primeres comunitats
pageses”. Aquest acte, organitzat

xer les característiques bàsiques de
l’inici de la nostra història a municipi de Sant Martí de Tous, després
dels recents treballs d’actualització de la carta arqueològica, que
han permès posar al descobert una
part del ric patrimoni cultural del
nostre municipi.

Procés participatiu per
repartir una partida de
40.000 euros
VILANOVA DEL CAMÍ
questa és l’última setmana
que la ciutadania pot participar al Procés participatiu 2017.
Novament l’objectiu és implicar la població en la distribució
d’una partida pressupostària
concreta, que aquest any és de
40.000 euros, i que es destinarà
a millores en el municipi. La primera fase del procés consisteix
en la recollida de les idees o suggeriments de la ciutadania. Es va
obrir el passat 10 de novembre i
finalitzarà el pròxim divendres,
24 de novembre.
A diferència d’altres edicions la
població pot esdevenir part activa
del procés des del principi, ja que
s’ha optat per presentar un formulari completament obert on hi
tenen cabuda totes les propostes,
és a dir que no hi ha llistat de propostes plantejades prèviament des
de l’Ajuntament.

A

El que sí està delimitat és el
pressupost total, dotat amb 40.000
euros dels quals 25.000 es dedicaran als projectes que esculli la majoria de la població i 15.000 es destinaran als centres escolars, 5.000
euros per a cada centre.
En el procés poden participar
totes les persones empadronades
a Vilanova del Camí majors de 14
anys. Per fer-ho cal omplir un únic
formulari preparat per l’Ajuntament que es troba penjat al web
municipal: www.vilanovadelcami.
cat i també en paper als edificis
municipals habilitats: a l’Àrea de
Cultura, al Registre de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, a l’Oficina de Registre del Mercat Municipal de Sant Hilari i al Centre Cívic
Barri la Pau.
Totes les propostes seran valorades i se’n farà una tria que passaran a la segona fase del procés, on
es concretaran i es podran votar.

MASQUEFA
’Ajuntament organitza els dies
2 i 3 de desembre la cinquena
edició de la Festa de Sant Eloi. La
Fàbrica Rogelio Rojo acollirà al
llarg de dos dies un variat programa d’activitats lúdiques i culturals
per a tots els públics amb l’objectiu d’homenatjar el passat metal·
lúrgic del municipi.
Els dies 2 i 3 de desembre,
l’Ajuntament organitza la cinquena edició de la Festa de Sant
Eloi, una celebració popular que
té com a objectiu rememorar els
orígens industrials de Masquefa. L’activitat es durà a terme a
l’antiga Fàbrica Rogelio Rojo i
comptarà amb un ampli i variat programa de propostes lúdico-culturals per a totes les edats.
La festa s’organitza des de fa
cinc anys amb motiu de la festivitat de Sant Eloi, patró de la
metal·lúrgia; activitat a la qual
es van dedicar generacions i generacions de masquefins des de
principis del segle XX.
La Colla Gegantera de Masquefa i Sant Eloi uneixen llaços
Coincidint amb la cloenda
dels actes de commemoració del
30è aniversari de l’Isidre i la Magdalena, la Colla Gegantera de
Masquefa esdevindrà una de les
grans protagonistes de la Festa de
Sant Eloi d’enguany. Així, dissabte
l’entitat inaugurarà a la Biblioteca municipal l’exposició “Masquefa, 30 anys de gegants”; i a
continuació, l’equipament acollirà
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la xerrada “Giragonçant. Història
dels Gegants de Masquefa”.
Serà diumenge, però, quan
ambdues celebracions sortiran al
carrer per obrir-se a tota la població amb una trobada i passejada
dels gegants i gegantons de Catalunya i Masquefa.
Divendres 1 de desembre
L’edició d’enguany de la Festa
de Sant Eloi mantindrà l’essència
que li ha permès en només quatre
anys fer-se un lloc destacat a la
vila, a la vegada que incorporarà destacades novetats. L’activitat
arrencarà ja divendres 1 de desembre (18 h.) al Casal de Joves
amb la projecció del documental
sobre sexualitat i diversitat funcional “Yes we fuck” i una taula
rodona.
Dissabte 2 de desembre
Dissabte 2 de desembre, dia
neuràlgic de la festivitat, l’activitat ja es traslladarà al complet a
l’entorn de la Fàbrica Rogelio Rojo, un dels espais més emblemàtics i característics de la vila que
ha estat escollit seu de la festa
des del seu inici gràcies a la seva
condició de testimoni d’excepció
del procés d’industrialització que
ha viscut Masquefa des de l’any
1922.
La jornada començarà a les 11
del matí amb l’obertura al pati
de La Fàbrica Rogelio Rojo de la
Fira dels Invents, Fira dels Impossibles, que es podrà visitar fins al
vespre. I a les 11 h., també, arrencarà davant del CTC el Mercat

de Sant Eloi, una mostra d’oficis i
una tómbola solidària de joguines
de segona mà.
A partir d’aquí i fins entrada
la nit, els visitants podran gaudir
de propostes com una activitat
educativa amb aus rapinyaires,
portes obertes al Centre d’Interpretació, una exposició de pintures d’artistes locals, espectacles
itinerants i teatre.
Xavier Boquete, alcalde de
Masquefa, assegura que “la Festa
de Sant Eloi creix any rere any i
per a l’Ajuntament i les entitats
i voluntaris implicats és un repte
il·lusionant oferir als nostres veïns i visitants propostes atractives,
adaptades a tots els públics i que
ens permetin donar conèixer la
història del nostre poble i enfortir
els llaços entre la nostra gent.”
Diumenge 3 de desembre
Diumenge 3 de desembre,
darrer dia de la festivitat, el protagonisme l’agafaran des de primera hora del matí activitats com
un esmorzar popular amb rostit
de porc; portes obertes al Centre
d’Interpretació; una exposició de
pintures d’artistes locals; el Mercat de Sant Eloi; la tómbola solidària de joguines de segona mà;
teatre i danses catalanes.
La Festa de Sant Eloi està organitzada per l’Ajuntament de
Masquefa i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, Masquefa Comerç i entitats
locals, a qui el consistori agraeix
la seva implicació.

La tele que ens uneix
canaltaronja.cat/anoia

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES DISSABTE

DIUMENGE

20.00
Info Taronja
20.15
Targeta Taronja
21.00
De tot i més.
Magazín sobre la
vida.
22.00
Info Taronja.
Totes les notícies
d’Igualada i
l’Anoia.
22.15
Targeta Taronja.
Anàlisi de
l’actualitat
esportiva
d’Igualada i
l’Anoia.
23.00
De tot i més

20.00
Info Taronja
20.15
La Plaça.
Entrevistes a
persones rellevants
d’Igualada i
l’Anoia.
21.00
Batecs de Piera.
(Piera TV).
21.45
Montbui Actiu
22.00
Info Taronja
22.15
La Plaça
23.00
Batecs de Piera
23.45
Montbui Actiu

20.00
Info Taronja
20.15
El Termòmetre. /
Anem per feina
21.00
La motxilla
Taronja. /
La meva Anoia
21.30
Obert 24h
22.00
Info Taronja
22.15
El Termòmetre. /
Anem per feina
23.00
La motxilla
Taronja. /
La meva Anoia
21.30
Obert 24h

20.00
Info Taronja.
Resum setmanal
de les notícies
d’Igualada i l’Anoia.
20.45
Batecs de Piera.
Repàs a l’actualitat
cultural de Piera
(Piera TV).
21.45
En imatges.
Reportatges dels
actes culturals més
destacats de la
comarca.
22.00
Info Taronja
22.45
Batecs de Piera
23.45
En imatges

11.00
Missa de Montserrat
12.30
Repeticions
16.00
1món.cat
18.00
Repeticions
20.00
Info Taronja
20.45
Targeta Taronja
21.30
La motxilla Taronja.
/ La meva Anoia
22.00
La Plaça
22.45
Info Taronja
23.30
El Termòmetre. /
Anem per feina
00.15
En imatges
00.45
Montbui Actiu

20.00
Info Taronja
20.15
La motxilla
Taronja. /
La meva Anoia
20.45
Montbui Actiu
21.00
La Plaça
22.00
Info Taronja
22.15
La motxilla
Taronja. /
La meva Anoia
22.45
Montbui Actiu
23.00
La Plaça

10.00
Info Taronja
10.45
Repeticions
16.00
1món.cat
18.00
Repeticions
20.00
Info Taronja
20.45
Targeta Taronja
21.30
La motxilla Taronja.
/ La meva Anoia
22.00
La Plaça
22.45
Info Taronja
23.30
A partir de les 12 de
El Termòmetre. /
la nit, aquest bloc es
A partir de les 12 de
A partir de les 12 de la nit, aquest bloc es
A partir de les 12 de Anem per feina
A partir de les 12 de repeteix cada quatre
la nit, aquest bloc es repeteix cada quatre
la nit, aquest bloc es 00.15
la nit, aquest bloc es hores fins l’endemà
repeteix cada quatre hores fins l’endemà
repeteix cada quatre En imatges
repeteix cada quatre al vespre.
hores fins l’endemà al vespre.
hores fins l’endemà
hores fins l’endemà
00.45
al vespre.
al matí.
al vespre.
Montbui Actiu
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Diumenge a la basílica,
solemne ofici a santa Cecília
IGUALADA
esprés d’un any d’absència
tornarà diumenge vinent dia
26, la commemoració de la festa de santa Cecília, a la basílica,
coincidint amb la diada de Crist
Rei. Aquesta vegada serà la Coral
de Santa Maria l’encarregada de
solemnitzar aquest ofici amb els

D

cants. La celebració serà presidida
per Mn. Josep Massana, rector de
la parròquia de la Soledat. La Coral
dirigida per Coni Torrents comptarà amb l’acompanyament a l’orgue
de Lluís Victori, organista titular de
la basílica. En acabar s’interpretarà
l’Himne a la santa de Mn. Josep
Romeu.

Festa d’exalumnes de
l’escola Divina Pastora

IGUALADA
quest proper diumenge es farà
la festa d’exalumnes del col·
legi Mare del Diví Pastor d’Igualada preparada per l’Associació
d’exalumnes. A les 10 del matí, a
la capella del col·legi, hi haurà la

A

celebració de la Santa Missa, oficiada per Mn. Eduard Flores, i en
acabar a les dependències de l’escola, hi haurà el tradicional esmorzar de germanor, on es donarà un
obsequi de record per a cada participant i també es farà un sorteig
amb nombrosos premis.
Per tal de facilitar-ne l’organització es demana que totes les persones interessades s’hi inscriguin
abans, per mitjà del telèfon (93
803 17 31) o per correu electrònic a l’adreça info@mdpigualada.
cat. Però, naturalment, la festa és
oberta també als que no s’hi hagin
pogut inscriure.

Amb country comencen els
actes en suport a la Marató
de TV3

ÒDENA
mb motiu de la Marató de TV3
que enguany es dedica a les
malalties infeccioses greus, Òdena ha organitzat un gran grapat
d’actes per tal de col·laborar-hi.
L’Ajuntament, les entitats, les associacions de veïns i veïnes, l’escola i

A

les llars d’infants, tornen a mobilitzar-se amb l’organització d’activitats per a recollir donatius per
la Marató. Els actes comencen ja
aquest cap de setmana.
Així el tret de sortida el donaran el Grup d’Òdena Country amb
una trobada aquest dissabte a les
6 de la tarda al Centre Cívic del Pla
d’Òdena, on es recolliran donatius
a partir de 3 euros per assistent.
Els actes continuaran fins al 29
de desembre i seran detallats en
les nostres properes edicions; en
fem però un avançament: Marató
de Grups Musicals, Marató de dansa, Marató de cançó amb música
de rondalla, cantada d’havaneres
i cançó de taverna, caminada popular...
Recordem que la Marató de
TV3 se celebra el diumenge 16 de
desembre.

Advocats

RECLAMACIÓ CLÀUSULES SÒL HIPOTEQUES
CONSULTA GRATUÏTA DIMECRES AL MATÍ
HA VENUT UN IMMOBLE?
COMPROVEM LA LIQUIDACIÓ PER PLUSVÀLUA
I LA IMPUGNEN SI S’ESCAU
Ctra. de Manresa, 45 / 08700 Igualada
Tel. 934521450 / 938041000
www.cyaadvocats.com – abogados@cyaadvocats.com
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25 de novembre - 25N Dia internacional
contra les violències masclistes
A Igualada: la Plataforma Feminista anoienca farà visible els
feminicidis amb sabates vermelles

S

eguint la petjada de la mexicana
Elina Chauvet i l’obra artística i
reivindicativa “Zapatos Rojos”, el
25N, Dia Internacional contra les
violències masclistes, la Plataforma
Feminista de l’Anoia donarà visibilitat als feminicidis, a la plaça de
l’Ajuntament d’Igualada. Aquesta
setmana reforcen la comunicació de
l’acte amb el cartell que convida a la
ciutadania a contribuir a l’exposició
de sabates vermelles, a partir de les
12 del migdia.
“Mentre la violència cap a les
dones no sigui un tema urgent en
els espais legislatius, Zapatos Rojos
continuarà indefinidament”, així ho
afirma Chauvet, l’autora d’aquesta
exposició que trenca barreres geogràfiques i s’estén arreu del món
entre els col·lectius de dones feministes per denunciar la violència
masclista, una xacra social que té
múltiples expressions i que en el
pitjor dels escenaris acaba en l’assassinat.
Aquest any 2017, 44 dones han
estat assassinades. Aquesta és la
xifra de feminicidis íntims oficials
que fins el dia 12 de novembre recull la plataforma feminicidio.net
que eleva la xifra fins a 90 casos
amb xifres no oficials de feminicidis no íntims, feminicidis infantils,
familiars per connexió, altres que
encara estan en procés d’investigació oberta...
Des de la Plataforma Feminista
de l’Anoia avançaven que el manifest d’aquest any tornarà a posar
l’accent en totes les formes de violència masclista que “representen
una greu i sistemàtica vulneració
dels drets humans de més de la meitat de la població”.
Les sabates vermelles romandran exposades, aquest dissabte, durant una hora a la plaça de
l’Ajuntament. A la una del migdia
es farà la lectura del manifest de la
Xarxa Feminista i a continuació tothom qui hagi aportat algun parell
de sabates a la mostra podrà endurse-les novament a casa.

A Piera: Cap de setmana
dedicat a reivindicar la NO
violència

Demà divendres a 2/4 de 7 de la
tarda es projectarà el film “Figuras
oculats”; una pel.lícula molt interessant, que explica la primera introducció de dones a la NASA. Unes
noies comptables que feien tots els
càlculs, i que a més eren negres. Fins
ara, havien estat silenciades! La sessió de cinema es farà a la Biblioteca
de Piera.
Pel dissabte 25 N, hi ha programada una encesa d’espelmes i música; l’acte començarà a les 7 de la
tarda i es farà a la Plaça Jove; clourà
amb la lectura del manifest.
Diumenge dia 26 de novembre,
a les 7 de la tarda a l’Aula municipal
de música Maria Escolà i Cases, teatre amateur: Monòlegs de la vagina,
d’Eve Ensler, dramaturga, feminista i activista social d’Estats Units,
coneguda internacionalment neix
el 25 de maig de 1953 a Nova York
autora de diverses pel·lícules relacionades amb les dones.
Les intèrprets són Les Inconyables, de Vilanova i la Geltrú; es tracta d’una obra de teatre molt bona,
on unes dones expliquen les seves
experiències amb el seu cos. Dones
de diferent edat, i constitució par-

len de la regla, la primera relació,
els abusos, l’amor...

Actes de la MICOD
L’agenda d’actes de la MICOD Mancomunitat Intermunicipal de la
Conca d’Òdena, en l’escaiença del
Dia internacional per l’eliminació de
la violència contra les dones que es
commemora cada 25 de novembre
és el següent:
Avui dijous 23 de novembre tret
de sortida del “Procés participatiu
salut i dones” a les 7 de la tarda a
l’Espai Cívic Centre d’Igualada.
A les 12 del migdia, demà divendres lectura del manifest de
CCOO Catalunya, Contra la violència
masclista (davant local CCOO, Passeig Verdaguer, 50).
Al programa radiofònic de La
Carmanyola que emet Ràdio Nova,
a les 12 del migdia, xerrada amb
la psicòloga Verònica Amezcua i la
mediadora Núria Sánchez; parlaran
de Herència i resiliència en la violència masclista.
El mateix divendres xerrada: Impacte de les lleis en les dones magrebines en situació de conﬂicte
i ruptura matrimonial, amb el Dr.
KHalil Idrissi jurista del Marroc i Soledad Montserrat advocada del SIE
de la Catalunya Central. A 2/4 de 6
de la tarda a l’auditori del Museu
de la Pell.
A les 6 de la tarda, taller de contes contra la violència masclista amb
l’Anna Garcia i a continuació taller
Fem volar els desitjos; al vestíbul de
l’Ajuntament d’Igualada. A continuació... lectura del manifest constitucional del Dia internacional per
l’eliminació de la violència contra
les dones i fem volar els desitjos.
Dissabte a Vilanova, (Espai Jove), pintada d’un graﬁt
per a l’eradicació de la violència masclista. A les 11 del matí.
Diumenge 26 caminada: Vesteix-te
de lila i vine a caminar. A les 9 del
matí des de la plaça de la Font
d’Òdena.
Dilluns 27 taller: Sexisme a les
cançons, a càrrec de Dones amb Empenta. A les 6 de la tarda, al Casal
de Joves d’Igualada.
Dimecres 29 taller per als joves
de 12 a 18 anys: Prou sexisme fem
un rap; a La Kaserna, de 5 a 8 de la
tarda.
Dimecres 29 a l’Ateneu Igualadí, a les 6 de la tarda, taller pràctic
d’autodefensa. Gratuït. Cal inscripció prèvia a igualtat@micod.cat o al
telèfon 938031950 ext.428.
Dijous dia 30 Taller: I tu, com
lligues? A càrrec de Centre Jove
d’Anticoncepció i sexualitat. Adreçat a joves de 12 a 16 anys. A 2/4 de
6 al Cau Jove La Pobla.
30 de novembre teatre fòrum
És de conya? càrrec de NUS Teatre i
Acció Social. Adreçada a joves, pares
i mares i educadors/es. Socialització
de gènere. Mites de l’amor romàntic. Identiﬁcació de violència. Gestió
del conﬂicte. A les 8 del vespre, al
Teatre Centre Unió Agrícola d’Òdena. Entrada gratuïta.

A Capellades: Ens volem
vives i amb vides dignes
La Taula de Dones commemora
el 25N amb un acte a la plaça Verdaguer, just a l’arbre del costat de
la font ja que és aquí on cada mes
l’entitat es troba per retre homenatge a les persones assassinades

per violència masclista. Els feminicidis es basen en una situació de
dominació dels homes sobre les dones, en l’existència d’una societat
patriarcal.
La celebració d’aquest 25N començarà amb la descoberta d’una
placa a l’arbre, on s’explica l’homenatge que es ret mensualment a les
víctimes. A l’acte hi col·laboraran
diferents entitats de Capellades que
llegiran el nom i l’edat de totes les
persones que han perdut la vida en
aquest 2017 a mans de la violència
masclista. Aquesta celebració també
comptarà amb un àudio-visual que
repassarà les diferents accions que
s’han dut a terme des de finals de
l’any 2015, quan es va constituir la
Taula de Dones de Capellades. En
la mateixa línia, també es llegirà un
Manifest.
Aquest dissabte, a les 7 de la
tarda a la plaça Verdaguer, mostrem
el rebuig a la violència masclista.

La Secretaria de Dones
d’ERC convoca el 1r
Concurs de vídeos curts
contra la violència envers
les dones

Des de la Secretaria de Ciutadania i Dones d’ERC Igualada, conjuntament amb l’Executiva d’Esquerra
Anoia, es convoca el 1r Concurs de
vídeos curts contra la violència envers les dones, en el marc del Dia
Internacional per l’eliminació de la
violència envers les dones, que se
celebra el proper 25 de novembre.
Aquesta iniciativa té com a
objectiu, implicar els mes joves en
aquesta realitat de la nostra societat
i donar a conèixer el seu punt de
vista. En aquest sentit, la convocatòria del concurs va dirigida a joves
de 14 a 25 anys, a qui se’ls anima a
enviar vídeos curts, de 30 segons a
3 minuts, parlant sobre la violència
masclista en qualsevol de les seves
vessants. Els vídeos han de ser enviats a l’adreça: igualada@esquerra.
cat.
El termini per a participar en
el concurs s’ha fixat per al proper
1 de març del 2018, per tal que el
jurat --format per les executives
d’Esquerra Anoia i Igualada i membres del Festival Zoom-- deliberi el
guanyador el proper 8 de març del
2018, Dia Internacional de la Dona.
El premi per al guanyador serà una
caixa d’experiències de “fentpaís.
cat” i la projecció del curt al Festival
Zoom 2018.
Posteriorment, també hi haurà
un període obert de votació popular que escollirà el segon millor curt
d’entre tots els finalistes.
Es poden consultar les bases del
concurs a l’adreça web ercigualada.
cat.
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La Diputació de Barcelona treballa al costat dels
municipis per eliminar la violència masclista
la violència masclista, la Diputació col·labora amb els
municipis en l’elaboració de
plans locals de prevenció, i
protocols d’actuació, com
ara protocols interns davant
l’assetjament sexual o per
raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere a
l’àmbit laboral, o protocols
d’abordatge de les violències
masclistes.
La Diputació de Barcelona ha obert, aquest any
2017, dues noves línies de
col·laboració amb els ens locals, d’una banda una línia
de suport econòmic per a
l’atenció psicològica a les dones i fills i filles que han patit
violències masclistes, i d’altra
banda els protocols d’actua-

L

’erradicació de la violència envers les dones és un
objectiu primordial per a la
Diputació de Barcelona, que
treballa colze a colze amb
els ajuntaments per fomentar la igualtat i la construcció d’una societat més justa i
democràtica.
I és que la violència masclista és la conseqüència més
contundent de les relacions
de desigualtat entre dones
i homes i suposa un greu
atemptat contra la dignitat
i la llibertat. És una de les
problemàtiques socials més
greus a les quals s’enfronta
la nostra societat i, per tant,
eliminar-la suposa un repte
social i polític.
Per això, la Diputació posa a disposició dels municipis
recursos econòmics, humans
i materials, que puguin ser

d’utilitat en aquesta lluita
conjunta.

Suport a les
polítiques
d’igualtat
municipals
El suport a les polítiques
d’igualtat municipals es concreta en l’organització d’activitats de formació tècnica i
tallers de sensibilització social, i en la col·laboració amb
els ajuntaments per elaborar
plans que parteixin de la realitat de cada territori. Així,
els consistoris poden demanar suport per redactar Plans
d’Igualtat, Plans Locals LGTBI, o Projectes d’igualtat de
gènere.
I, més concretament, per
abordar de manera integral

25 de novembre, Dia Internacional per
a l’Eliminació de la Violència envers les
Dones
Com cada any, per commemorar el 25 de novembre,
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers
les Dones, la Diputació de Barcelona posa a disposició del
món local diversos materials de difusió perquè els ajuntaments puguin fer-ne ús al voltant d’aquesta data.
Amb el missatge “No és No”, la campanya institucional d’enguany posa l’accent en la necessitat de treballar,
al costat dels municipis, per erradicar el masclisme i les
violències sexuals als espais públics d’oci. Els recursos de
sensibilització i prevenció que ofereix aquest any la Diputació als ajuntaments tenen com a objectiu treballar
per uns espais lliures de masclismes, on no hi hagi lloc per
agressions i violències sexuals.
A nivell institucional, aquesta acció –que inclou materials comunicatius, com cartells, baners i anuncis, i també
activitats de formació i tallers de sensibilització- reflecteix
el compromís de les administracions públiques de treballar per a l’erradicació de les violències masclistes.

ció davant l’assetjament sexual en espais públics d’oci.
La Diputació ha actuat
amb decisió davant la voluntat de molts municipis de
treballar per acabar amb el
sexisme i les agressions que
se’n deriven en el context
d’activitats d’oci organitzades als espais públics.   
Aquests protocols han de
permetre revisar i dissenyar
les programacions d’aquestes activitats (festes locals,
celebracions, tradicions, festivals, actuacions musicals,
oci nocturn, etc.) des de la
perspectiva de gènere, i preveure les actuacions en el cas
que es produeixin violències
sexuals en aquests espais o
contextos.
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DIA A DIA
DIJOUS 23 - St. Climent I, St. Columbià i Sta. Lucrècia
■ 15a edició del Zoom Festival.
■ De 6 de la tarda a 9 del vespre, pels carrers d’Igualada, Música per la Ciutat. A càrrec de l’Escola Municipal de Música d’Igualada amb
motiu de Santa Cecília.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), Club de lectura del llibre “Si menges una llimona sense fer ganyotes”, de Sergi
Pàmies.
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, sessió de contes sobre alimentació sana i variada: El viatge d’en Paulí.
■ A les 6 de la tarda, a Vilanova del Camí (Centre Innovació Anoia), taller sobre com prevenir el malbaratament alimentari.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a la Pobla de Claramunt (local social Ateneu Gumersind Bisbal), xerrada sobre la comunicació entre adolescents a les xarxes socials.
■ A 2/4 de 8 del vespre, al Saló Rosa de Capellades, xerrada-col·loqui: “Morir dignament, dels drets que ja tenim als que encara ens
falten”, amb Isabel Alonso.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a l’Auditori de l’Escola i Conservatori Municipal de Música d’Igualada, concert de l’Orquestra simfònica de l’Escola i Conservatori Municipal d’Igualada.
DIVENDRES 24 - Sts. Crisògon i Crescencià, Stes. Flora i Maria
■ 15a edició del Zoom Festival.
■ De 6 de la tarda a 9 del vespre, pels carrers d’Igualada, Música per la Ciutat. A càrrec de l’Escola Municipal de Música d’Igualada amb
motiu de Santa Cecília.
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de lectura i cinema del llibre “El gran Gastby”. Moderador: Joan Millaret.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de lectura Territori fantàstic del llibre “Vampira”, de Gemma Pasqual Escrivà. Moderador: Daniel Rio.
■ A les 7 de la tarda, a La Pobla de Claramunt (Teatre Jardí), presentació de l’aplicació de l’Ajuntament per a mòbils.
■ A les 7 de la tarda, al Casal de Tous, conferència sobre arqueologia amb Javier Cámara Manzaneda: L’explotació de sílex a Tous al
llarg de la Prehistòria: dels neandertals a les primeres comunitats pageses.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a Capellades (Museu Molí Paperer), xerrada: La modernitat de la tradició. Les arrels històriques d’una història
d’èxit: Miquel y Costas & Miquel SA. Del programa PaPerPaPer.02.
■ A les 8 del vespre, al Teatre de l’Aurora (Igualada), cicle concerts de professorat, amb Carles Viarnès i Alba G. Corral.
DISSABTE 25 - St. Gonçal, St. Erasme i Sta. Caterina
■ 15a edició del Zoom Festival.
■ Al matí, a l’Escorxador d’Igualada, festa de cloenda del 50è aniversari d’APINAS.
■ De 10 del matí a 7 de la tarda, a Capellades, 2a edició de la fira PaperPaper.
■ A les 10 del matí, a Igualada (Adoberia Bella), sessió de treball de DdD: Debatem (vinculada a la 1a sessió de DdD).
■ A les 11 del matí, a la Biblioteca Central (Igualada), Club de filosofia: “La utilitat de l’inútil”. de Nuccio Ordine. Moderador: Rafa
Carmona.
■ A les 11 del matí, a la Biblioteca Central (Igualada), Taller Bibliolab: “Fem Makey-Makey”.
■ A les 12 del migdia, a Igualada (plaça Ajuntament), exposició i performance “Zapatos rojos”.
■ A les 12 del migdia, al Teatre de l’Aurora (Igualada), el Festival més petits de tot: “Bojos per les pomes”.
■ A la 1 del migdia, a Igualada (plaça Ajuntament), lectura del manifest de la Xarxa feminista en reivindicació del 25N Dia internacional contra les violències masclistes.
■ A 2/4 de 5 de la tarda, al Casal de la Gent Gran de Vilanova del Camí, tarda de Bingo i Màgia.
■ A les 5 de la tarda, a la Sagrada Família d’Igualada, reunió del grup de treball i pregària Vida Creixent.
■ A les 2/4 de 6 de la tarda, al Teatre de l’Aurora (Igualada), el Festival més petits de tot: “Bojos per les pomes”.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), projecció del capítol 10 de “Merlí” (amb presència de l’equip). Zoom
Festival.
■ A les 7 de la tarda, a Capellades (Pl. Verdaguer), actes 25N amb Taula de Dones de Capellades.
■ A les 7 de la tarda, a la sala Paper de Música (Capellades), concert especial “20 anys després, recital de piano”, a càrrec d’Enrique
Bagaría.
■ A les 7 de la tarda, a Piera (plaça Jove), encesa d’espelmes i lectura del manifest per reivindicar la NO violència.
■ A les 7 de la tarda, a l’església de la Soledat, missa de celebració pel mig segle de vida de la Renovació Carismàtica Catòlica.
■ A 2/4 de 9 del vespre a les Comes, partit d’hoquei patins Copa CERCS: Igualada HC - H. Sarzana.
■ A 3/4 de 9 del vespre, a l’església de Santa Maria de Capellades, concert de Santa Cecília, amb la Coral Noves Veus de Capellades i
l’Orfeó Renaixença de Mollerussa.
■ A les 9 de la nit, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), gala de cloenda del 15è Zoom Festival.
■ A 2/4 de 10 de la nit, al Teatre Foment de Piera, 41è Concurs de teatre amateur Vila de Piera: “Un cor normal”, amb l’Agrupació Teatral de Toar de Lleida.
■ A les 10 de la nit, al Bruc (sala d’actes Can Casas), cicle de concerts Musicalbruc’17: “Aloja” espectacle musical amb la formació Cobla
Catalana dels Sons Essencials.
DIUMENGE 26 - Festa de Crist Rei, St. Silvestre, St. Joan Berchmans i St. Conrad
■ Al matí, a Igualada (Pg. Verdaguer), mercat d’antiguitats, col·leccionisme, art i artesania.
■ A les 8 del matí, a Òdena (complex Òdena Village), sortida XXIV Cursa de l’Esquiador 2017.
■ A les 9 del matí, a Maians (plaça de l’Era), inici caminada a Maians Vell i pous de glaç.
■ A les 9 del matí, a Santa Maria de Miralles (Ajuntament), inici caminada familiar.
■ A les 9 del matí, a Igualada (pl. Cal Font), inici caminada pel 25N “vesteix-te de lila”.
■ De 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, a Capellades, 2a edició de la fira PaperPaper.
■ A partir de les 10 del matí, a Montbui (zona Vista Alegre), 25è Cros Escolar Garcia Lorca.
■ A les 11 del matí, a Igualada (Parc Central), matinal d’activitats familiars pel Dia dels Drets dels Infants.
■ A les 12 del migdia, al Teatre de l’Aurora (Igualada), el Festival més petits de tot: “Blink Flash Duncan”.
■ A les 12 del migdia, a Òdena, visita guiada a la torre del Castell. Amb Anoia Patrimoni.
■ A les 4 de la tarda, a Les Comes, partit de futbol 2a Nacional femení: CF Igualada - RCD Espanyol.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Cinema Ateneu (Igualada), projecció de la pel·lícula guanyadora del Festival Zoom 2017.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Teatre de l’Aurora (Igualada), el Festival més petits de tot: “Blink Flash Duncan”.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal del Passeig d’Igualada, ball de tarda amb la música en directe de David Swing.
■ A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla, ball amb el músic: Somhi band.
■ A les 6 de la tarda, a Calaf (Casal Sala de Fusta), espectacle familiar “Music Box” amb Fadunitio.
■ A les 6 de la tarda, al CCC La Vinícola (Santa Margarida de Montbui), Ball de la Gent Gran amb la música en directe de Bartomeu i
Sheila Grados.
■ A les 7 de la tarda, a Piera (Aula municipal de música Maria Escolà i Cases), teatre: Monòlegs de la vagina.
■ A les 7 de la tarda, a la Sala del Centre de Sant Pere de Riudebitlles, ball amenitzat per “Leyenda”.
■ A 2/4 de 8 del vespre, al Cinema Ateneu (Igualada), projecció de la pel·lícula guanyadora del Festival Zoom 2017.
DILLUNS 27 - Mare de Déu de la Medalla Miraculosa i Beat Ramon Llull
■ A les 5 de la tarda, a Carme, unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), sessió setmanal d’AUGA: “Gossos amb ofici, salvament i seguretat”, amb
Rafael Bosch.

Xerrada sobre l’alimentació
saludable i els malalts
d’Alzheimer
IGUALADA
l pròxim dijous 30 de novembre,
a les 18.00 h, tindrà lloc a la seu
de l’AFAB (Associació de Familiars
de Malalts d’Alzheimer), al Centre
Cívic Montserrat (c/ Orquídies 7,
Igualada), una xerrada sobre alimentació saludable que serà conduïda per Gisela Núñez Casanellas,
graduada en Nutrició Humana i
Dietètica.
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La xerrada té com a objectiu
orientar els familiars dels malalts
d’Alzheimer sobre la importància
de l’alimentació i els hàbits saludables. També es parlarà sobre aspectes nutricionals a tenir en compte
en persones que pateixen demència o deteriorament cognitiu.
Aquesta xerrada està oberta a
tothom.

Reunió de Vida Creixent
IGUALADA
l proper dissabte, 25 de
novembre a les 5 de la tarda,
reunió del grup de pregària i treball Vida Creixent, a la Capella
Familiar Mare de Déu de la Candela de l’Església Parroquial de
la Sagrada Família, on es comentarà el tema: 3 “La pau interior depèn d’un mateix (Pau)” del
temari del present curs: “Primavera en la tardor de la vida”.
Animarà la reunió, Joan Ribalta
i Vilaseca.
Un rei maldecap tenia i un dels
metges de la cort, exclamà que el
sanaria amb la camisa de la sort.

E

- Si el vestim amb la camisa
d’un home amb pau i sa, i amb
viure tranquil i amable, és segur
que es curarà.
Van marxar uns emissaris galopant amb els cavalls i, un d’ells pogué trobar-lo en un camp d’aquelles valls.
Era un home amb ses ovelles,
que amb formatge el convidà. I
el cavaller, la camisa per al rei li
demanà.
- La camisa amb gust daria perquè el rei es posi sa, però jo no tinc
camisa! L’home de Pau, contestà.
Vida Creixent d’Igualada, moviment de gent gran i jubilats

Xerrada sobre la comunicació
entre adolescents a les
xarxes socials
LA POBLA DE CLARAMUNT
es regidories d’Educació i de
Joventut de l’Ajuntament de
la Pobla de Claramunt organitzen una xerrada-col·loqui sobre la
comunicació entre adolescents a
les xarxes socials. L’activitat tindrà
lloc el dijous 23 de novembre, a
2/4 de 8 del vespre al Local Social
de l’Ateneu Gumersind Bisbal.
La xerrada-col·loqui porta per
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títol “Comunicació adequada entre adolescents a l’entorn 2.0” i
està adreçada, sobretot, a pares i
mares de joves entre 11 i 18 anys.
Es comptarà amb la intervenció
d’Albert López, director executiu
de l’empresa 140 Comunicació.
Aquesta activitat té el suport de
la Diputació de Barcelona i està
inclosa dins del programa “Eduquem en família”.

Caminada familiar
SANTA MARIA DE MIRALLES
l cicle de caminades per Miralles
tanca aquest proper diumenge,
el calendari del 2017 i ho fa amb
una nova proposta de caminada
familiar amb sessió de contacontes
inclosa.
El punt de trobada serà l’Ajuntament de Miralles, diumenge a les
9 del matí i s’anirà cap el bosc del
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Rector, un itinerari de baixa dificultat en un entorn incomparable.
A mig camí hi haurà “un viatge de
contes” a càrrec de Mònica Torra.
Les inscripcions es poden fer
per telèfon o per correu electrònic:
93 808 0301 o a st.m.miralles@
diba.cat. Activitat gratuïta pels
menors de 12 anys i tres euros per
als més grans (inclou l’esmorzar).

Primers actes de la Festa Major

DIMARTS 28 - St. Ruf, St. Mansuet i St. Jaume de Màrchia
■ A 3/4 d’11 del matí, a Masquefa (cafeteria CTC), acte de pre-campanya dels Socialistes amb Miquel Iceta.
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca El Safareig de Capellades, sessió de contes sobre hàbits saludables.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de lectura en anglès del llibre “Little women”. Moderadora: Gal·la Pons.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, xerrada: Vallferosa i els castells romànics a Catalunya. Amb Antonio Escudero.
DIMECRES 29 - St. Sadurní, St. Demetri i Sta. Il·luminada
■ A les 11 del matí, a l’Espai Cívic Centre (Igualada), taula rodona: Recursos per a l’ocupació i la salut mental.
■ A les 5 de la tarda, a Sant Martí de Tous, unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, xerrada de Joan Pinyol: “Exhumant veritats. La realitat amagada al Valle de los Caídos”.
■ A les 8 del vespre, a l’Escola Municipal de Música d’Igualada, cicle de concert de professorat: “L’ocell profeta”, de Granados, amb
Sandra Roset, Lali Solà i Mònica Pagès.
■ A les 9 del vespre, al Cafè de l’Ateneu Igualadí, Jam Swing Bojos pel Swing! (classe oberta i gratuïta). Organitza: Swing Anoia.
DIJOUS 30 - St. Andreu, apòstol, St. Troià i Stes. Justina i Maura
■ A les 10 del matí, a la Biblioteca Central d’Igualada, taller: “eBiblio, el préstec de llibres electrònics”.
■ A les 6 de la tarda, al Centre Cívic Montserrat Igualada (seu AFAB), xerrada: “Alimentació saludable”, amb Gisela Núñez Casanellas.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), presentació del llibre “Amb sense tu”, de l’escriptor igualadí Pep Elias.
■ A 2/4 de 8 del vespre, al Saló Rosa de Capellades, presentació del llibre “Llàgrimes de tardor”, d’Eduard Creus.
■ A les 8 del vespre, al Teatre Centre Unió Agrícola d’Òdena, Teatre-fòrum: “És de conya?”, per NUS Teatre i Acció Social.
■ A les 9 de la nit, a les Golfes del Teatre de l’Aurora (Igualada), sessió de contes per a adults “Es fa saber...” amb Noemí Caballer.

23 de novembre de 2017

MAIANS
l primer cap de setmana de
desembre, dies 2 i 3 se celebra a
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Maians el gruix d’actes de la Festa
Major d’hivern, el programa del
qual es detallarà en la nostra propera edició de L’Enllaç.
Per aquest diumenge però hi
ha la següent activitat: a les 9.00 h,
caminada a Maians Vell i als pous
de glaç. Sortida de la Plaça de l’Era
cap a Maians Vell on s’esmorzarà
(cadascú se l’ha de portar) i es continuarà fins als Pous de Glaç. Josep
Rius, amb els seus retalls d’història,
farà més amè el camí. El temps
total de la caminada serà d’unes
4 hores.
D’entre els propers actes destacar la reobertura, diumenge dia 3,
de l’església de Sant Andreu.
Recordeu que es detallarà el
programa en la propera edició.
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El Teatre de l’Aurora dedica la programació
als infants de 2 a 5 anys amb el Festival
El Més Petit de Tots

D’esquerra a dreta: Eulàlia Ribera, directora del Festival El Més Petit de Tots; Margarida Ferrer, responsable del Centre Dental Juvenil i Familiar Boca a Boca, i Òscar
Balcells, director del Teatre de l’Aurora.

IGUALADA
quest cap de setmana Igualada es converteix, per vuitè
any consecutiu, en un dels escenaris d’El Més Petit de Tots, el festival
d’arts escèniques per als més petits
(0-5 anys) més gran d’Europa, que
enguany arriba a la seva tretzena
edició. El festival, que va arrencar
l’11 de novembre i que s’allargarà
fins el 26 de novembre, amb un
ampli programa d’espectacles que
es representaran a catorze teatres
d’onze municipis dels Països Catalans, arriba aquest cap de setmana
al Teatre de l’Aurora d’Igualada,
on es podran veure dues propostes
recomanades per a infants de 2 a
5 anys: l’espectacle Bojos per les
pomes (Besat af aebler) de la companyia danesa Teater Nordkraf; i
Blink Flash Duncan, del Mercat de
les Flors i l’Associació Blink Flash.
La celebració del festival a Igualada
compta, per quart any consecutiu,
amb el suport de la clínica dental juvenil i familiar Boca a boca,
d’Igualada.
El festival per als més petits
més gran d’Europa
El festival El Més Petit de Tots
va néixer el 2005 en una iniciativa
de La Sala Miguel Hernández (Sabadell) amb una clara vocació internacional i d’expansió al territori.
En aquest sentit, uns anys més tard,
s’hi va sumar el Teatre de l’Aurora
i, més endavant, s’hi van afegir el
Mercat de les Flors (Barcelona), el
Teatre Municipal (Benicàssim), el
Teatre Principal (Olot), el Teatre de
l’Escorxador (Lleida), el Teatre-Auditori (Sant Cugat), i el Teatre Clavé (Tordera), Teatres de Tarrago-
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na (Tarragona), el Teatre-Auditori
(Granollers), la sala Àtrium de Viladecans i el SAT! De Barcelona.
El festival El Més Petit de Tots
que es fa per vuitè any consecutiu
al Teatre de l’Aurora ha comptat
enguany amb la visita d’una quarantena de programadors, 20 dels
quals internacionals, que han valorat molt positivament el festival
i han reflexionat sobre l’estat de
les arts escèniques per a infants
de 0 a 3 anys, explicava en roda de
premsa Eulàlia Ribera, directora del
Festival. Per la seva banda, el director del Teatre de l’Aurora, Òscar
Balcells, valora positivament el fet
de poder acollir a la sala igualadina una proposta internacional i la
coproducció que ha fet el Festival
amb el Mercat de les Flors.
Bojos per les pomes (Besat af
aebler): Les coses ordinàries poden
ser extraordinàries
El so i el moviment són els protagonistes absolutes en aquests
meravellós espectacle visual de la
reconeguda companyia danesa Teater Nordkrfat. A Bojos per les pomes el públic descobrirà que les coses ordinàries poden ser extraordinàries: una xarxa de pescar serà un
atrapasomnis, una bossa de plàstic
pot ser un sospir, i les sensacions
canviaran amb els colors i la llum.
L’edat recomanada per a aquest espectacle, de 35 minuts de durada,
és de 2 a 5 anys.
Blink Flash Duncan: Un espectacle que desperta l’imaginari emocional
L’Isa, una noia valenta i curiosa, descobreix objectes amagats a
l’escenari. Cada objecte guarda una

experiència vital en relació amb
una emoció, un color i una música. Blink Flash Duncan, produït pel
Mercat de les Flors, vol despertar
l’imaginari emocional dels més petits a través d’un magnífic espectacle de dansa ple de formes, ritmes,
qualitats i dinàmiques. L’edat recomanada per a aquest espectacle,
de 40 minuts de durada, és de 2 a
5 anys
La clínica dental juvenil Boca a
boca, patrocinadors del festival a
Igualada, sortegen quatre vals per
l’atenció odontològica entre el públic del festival
La celebració del festival El Més
Petit de Tots al Teatre de l’Aurora compta, per quart any consecutiu, amb el suport de la clínica
dental juvenil Boca a boca, situada
al Passeig Verdaguer, 55, d’Igualada. “La prevenció és, per al nostre
equip de professionals, la principal
eina per evitar tractaments complicats en malalties bucodentals en
els nens. Amb la voluntat d’oferir
tractaments integrals, hem ampliat
el nostre equip amb una podòloga
i posturòloga i una logopeda. Per
fer arribar als pares i mares la importància de la prevenció, que és
el nostre gran lema, en el marc del
festival farem un sorteig de quatre tractaments odontològics per
a quatre nens o nenes, fins que
compleixin cinc anys” explica Margarida Ferrer, responsable de la clínica dental juvenil Boca a boca. Els
assistents als espectacles podran
omplir, durant els dos dies del festival, unes butlletes del sorteig que
trobaran al Teatre de l’Aurora.
Horaris i venda d’entrades
Les representacions de Bojos
per les pomes es faran dissabte 25
de novembre en dues sessions, a les
12 h. i a les 17.30 h.; mentre que
les de Blink Flash Duncan es faran
el diumenge 26 de novembre, a les
12 h i a les 17:30 h. Les entrades,
a 8 euros (adults) i 6 euros (nens)
es poden adquirir per Internet i a
la taquilla del Teatre de l’Aurora
(a la plaça de Cal Font) una hora
abans de cada funció. També es
poden reservar prèviament trucant
al 938050075 exclusivament el dijous de 19 a 20 h. Més informació a
www.teatreaurora.cat.
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Al Parc Central, activitats
familiars amb motiu del Dia
dels Drets dels Infants

IGUALADA
l proper diumenge, 26 de
novembre, el Parc Central
d’Igualada acollirà d’11 a 13:30h
una jornada d’activitats familiars per a commemorar el Dia dels
Drets dels Infants. L’accés serà gratuït i s’hi podran trobar inflables,
activitats esportives, jumping i
diversos tallers, entre altres propostes, en una iniciativa del departament de Joventut de l’Ajuntament que compta també amb el
suport de la Diputació de Barcelona i la participació del Consell
Municipal dels Infants d’Igualada.
Aquest consell s’ha creat
aquest mateix any 2017 com un
nou ens enfocat a facilitar la participació dels infants entre 9 i 12
anys, de manera que puguin fer
sentir la seva veu i incidir en les
polítiques municipals que els afectin. La constitució del nou Consell
Municipal dels Infants es va aprovar en la sessió plenària del mes
de gener.

E

La iniciativa s’emmarca
en l’aspiració de la capital
de l’Anoia d’assolir el
segell de Ciutat Amiga de
la Infància que concedeix
Unicef
Cada 20 de novembre, l’Organització de les Nacions Unides

(ONU) impulsa mundialment la
celebració del Dia dels Drets dels
Infants, commemorant que el
1959 es va aprovar la Declaració
dels Drets del Nen i, trenta anys
més tard, el 1989, la Convenció
dels Drets dels Infants. Diumenge
vinent, a les 12h, durant la celebració de la jornada commemorativa, els infants del consell municipal llegiran els drets recollits en
aquesta convenció que passen, per
exemple, per créixer en llibertat,
tenir accés a un bon ensenyament,
a la protecció i l’auxili, o a tenir
una pròpia identitat.
La iniciativa de diumenge
vinent s’emmarca també en l’aspiració d’Igualada d’assolir el segell
de Ciutat Amiga de la Infància que
atorga Unicef. Actualment, la capital de l’Anoia n’és municipi aliat
i treballa per assolir uns objectius
concrets que li acabin concedint
aquesta distinció. Es tracta de projectes i accions que contribueixin
a fomentar la participació de la
ciutadania, inclosos els infants, en
les polítiques locals d’infància i
adolescència, construint d’aquesta
manera aliances i xarxes de col·laboració amb diferents sectors de
la societat a favor de la infància,
d’acord amb els principis i normes
de la Convenció sobre els Drets de
l’Infant.

Taula Rodona: “Recursos per a
l’ocupació i la salut mental”
IGUALADA
imecres vinent i a l’Espai Cívic
Centre d’Igualada, s’hi celebra una taula rodona adreçada
a professionals, per a donar a
conèixer els recursos d’inserció
laboral especialitzats per a per-

D

sones amb diagnòstic de trastorn
mental.
L’acte queda emmarcat en
els actes commemoratius del Dia
Mundial de la Salut Mental.
Serà de les 11 del matí a la 1.

Petita història

IGUALADA
quest any 2017 Apinas compleix els primers 50 anys i és
per això que dissabte fan un acte
de celebració obert a tota la ciutat.
La festa-celebració serà dissabte a partir de 2/4 d’11 del matí a
l’Escorxador d’Igualada; la vetllada
començarà amb l’obertura de portes amb activitats variades per a
petits i grans: exposició fotogràfica, viosionat del vídeo 360º i tallers
infantils.

A

Cap a 2/4 de 12 del migdia concert a càrrec d’alumnes de l’escola
Municipal de Música d’Igualada;
i una hora més tard, projecció del
documental Apinas 50 anys.
A la 1 de la tarda tindrà lloc
l’acte de reconeixement a professionals i col·laboradors i parlaments
diversos. Un pica pica a peu dret
posarà el punt i final a la festa Apinas 50è aniversari.
Durant tot el matí es lliurarà
un detall commemoratiu.

L’Associació APINAS és una entitat no lucrativa amb seu a Igualada que neix l’any 1967 amb la
creació de l’Escola Àuria, una escola per nens i nenes amb necessitats
educatives especials.
Un grup de professionals del
treball social, la Maria Antonia,
la Isabel i la Maria Enriqueta van
treballar per adoptar solucions que
garantissin els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual
de ser ateses en les seves necessitats especials al llarg de les diferents etapes de la vida, així que
van saber mobilitzar a les famílies,
col·laboradors, voluntaris i després,
amb la implicació de moltes més
persones, per plantar a Igualada i a
la comarca de l’Anoia la llavor del
que avui és la Xarxa de centres i
serveis que conformen APINAS.

Promoció
aniversari
en tots els
nostres tractaments

odontològics
Visita + radiografies
+ estudi personalitzat

GRATUÏT
Promoció vàlida durant els mesos d'octubre i novembre de 2017

MIRANT ENDAVANT
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Presentació del llibre
«Llàgrimes de tardor»
CAPELLADES
ijous vinent dia 30 de novembre
es farà al Saló Rosa de La Lliga
de Capellades, la presentació del
llibre «Llàgrimes de tardor» de l’escriptor Eduard Creus i Vilarrubias.
Es tracta del seu darrer llibre,
un recull de 16 relats i micro-con-

D

Mali Vanili en concert a La Casa del Teatre
Nu de Tous

tes agrupats en 3 categories: “pessics de vida” (històries de la vida
quotidiana), “llegendes d’arreu” i
una trilogia dedicada a la guerra
civil espanyola.
L’acte és d’entrada gratuïta i
començarà a 2/4 de 8 de la tarda.

Meeting UEA Inquieta, amb
Joana Amat com a convidada SANT MARTÍ DE TOUS
l dissabte 25 de novembre, a les
d’honor
21.00 h, el duet Mali Vanili actuE
IGUALADA
arà a La Casa del Teatre Nu, a Sant

A

mb l’objectiu de tancar la programació d’UEA Inquieta per
aquest any 2017, s’organitza una
trobada en format dinar de treball on es comptarà amb la ponència de Joana Amat, co-directora
d’Amat Immobiliaris i Presidenta
de Fidem. Ella és un referent dins
del seu àmbit de treball i recentment ha rebut el premi, conjuntament amb la seva germana
Immaculada, que atorga Cecot a
la personalitat empresarial per la

seva trajectòria professional. Amat
parlarà de lideratge des de la seva
pròpia experiència personal.
La vetllada serà el dia 30 de
novembre, dijous vinent, al Restaurant Sesoliveres i té un preu de
30 euros per als socis de la Unió
Empresarial de l’Anoia i 40 per als
no socis.
Inscripcions a: Unió Empresarial de l’Anoia, Crta. de Manresa,
131, Igualada. Telèfon de contacte:
93 805 22 92.

L’Ajuntament presenta una
aplicació per a mòbils
LA POBLA DE CLARAMUNT
a regidoria de Comunicació de
l’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt posarà en marxa una
aplicació per a mòbils amb diferents continguts, entre els quals
hi haurà un apartat per comunicar
incidències. La presentació tindrà
lloc el divendres 24 de novembre,
a les 7 de la tarda al Teatre Jardí.
L’App està dividida en cinc
grans apartats que són: notícies,
agenda, visita’ns, informació d’interès, incidències i un mapa del
municipi. El regidor de Comunicació, Lluís Pérez, ha explicat que
“l’objectiu bàsic de l’aplicació és
que es converteixi en una nova
eina de comunicació amb els po-

L

blatans i les poblatanes”. L’App
estarà en constant evolució i, de
mica en mica, s’aniran incorporant
nous apartats per fomentar la participació de la ciutadania.
L’aplicació l’ha dissenyada i
realitzada l’empresa APPAjuntaments. L’acte de presentació comptarà amb la intervenció de l’alcalde poblatà, Santi Broch; el regidor de Comunicació, Lluís Pérez, i
Mar Cirera i Sergi Casado, d’APP
Ajuntaments. Aquesta activitat està inclosa dins de la programació
de les Festes Culturals, que es va
iniciar a mitjan de setembre i que
s’ha allargat fins aquest mes de
novembre.

Visita guiada al Castell d’Òdena
ÒDENA
l proper diumenge 26 de
novembre, a les 12 del migdia,
es durà a terme l’habitual visita
guiada al Castell d’Òdena on es
recorrerà el conjunt castral d’Òdena, un dels castells més rellevants
de la Conca d’Òdena i documentat
ja a mitjans del segle X, cosa que
el fa dels més antics de la comarca.
Així mateix s’en descobrirà l’evolució històrica, fins ben entrat el
segle XX, i descoberta també dels
personatges i moments més rellevants del Castell.
El punt de trobada i inici de la
visita, a càrrec d’Anoia Patrimoni,
serà el mateix Castell d’Òdena (carrer de la Torre, 2). Visita gratuïta.

E

EMPRESA INMOBILIARIA
BUSCA

ARQUITECTO PARA PROYECTO
Enviar referencias a:
Josemaquinaria1@gmail.com
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Martí de Tous, amb “Mali Vanili,
lo nostre funciona”, un espectacle trencador amb cançons originals i plenes de matisos, diàlegs
ocurrents, jocs de paraules, lletres
enginyoses i enormes dosis d’humor. Un duet irreverent format per
Jofre Borràs i Miquel Malirach que
ens presenta la improbable història dels seus millors fracassos.
El seu flagrant optimisme, o
potser la inconsciència de les seves
limitacions, els han dut a intentar-ho gairebé tot: del hip-hop a

la bossa nova, passant per les balades dels 80, l’indie més folklòric i
infinitat de gèneres absolutament
diversos ideats des del segell inconfusible dels Mali Vanili.
Després de l’èxit rotund que va
tenir a Youtube el seu hit “Espanya
carinyo, lo nostre no funciona”,
arriba de la seva mà una comèdia
d’humor anti-intel·lectual, un show
pop d’autoajuda, una gamberrada
extraordinària que us convidem a
veure a La Casa del Teatre Nu.
El preu de l’entrada general
és de 12 euros, Banc Jove 10 euros. Descompte de 2 euros per als
amics de La Casa del Teatre Nu,
acumulables. Podeu reservar les
vostres entrades enviant un mail a
teatrenu@teatrenu.com o bé trucant al 677 519 625 (Maria). La Casa del Teatre Nu oferirà servei de
bar pels assistents.

Qui són els Mali Vanili?
Jofre Borràs és llicenciat en
Direcció i Dramatúrgia a l’Institut
del Teatre i l’hem pogut veure en
acció en múltiples ocasions a la petita pantalla en sèries tan conegudes com “El Cor de la Ciutat”,

“Ventdelplà” o “Jet Lag”. També
ha participat en musicals de Dagoll Dagom com “La Nit de Sant
Joan” o “Cop de Rock”. I ha treballat amb directors com Ramon
Simó (“Happy End”), Magda Puyo
(“Bernadeta Xoc”) i Andreu Buenafuente (“Sotinho”). Actualment
treballa en el seu projecte personal
Mali Vanili.
Miquel Malirach, graduat en
Art Dramàtic a l’escola El galliner,
participa en diferents obres de teatre com “Cop de Rock” de Dagoll
Dagom, “Vida privada” i “El dúo
de la africana” dirigides per Xavier Albertí al Teatre Lliure, “Cançó
d’amor i guerra” al teatre Romea,
“The Backroom” dirigida per Xavier Pujolràs, entre moltes altres.
També és la veu dels segadors a
“La casa de Bernarda Alba” al TNC.
Ha format part de diferents formacions musicals, entre elles l’Orquestra Costa Brava. Ha fet diverses
aparicions a “El cor de la ciutat” i
a “Cubicles” (sèrie emesa per Internet). En l’últim any ha estat centrat
en fer créixer Mali Vanili, el seu
projecte més personal.

Mig segle de vida de la Renovació Carismàtica
Se celebrarà dissabte, a l’església de la Soledat
IGUALADA
quest dissabte, a l’església de la
Soledat, la missa de set se celebrarà amb l’acompanyament a la
guitarra i la flauta travessera, per
les germanes Oliva, amb motiu de
la celebració del 50è aniversari de
la Renovació Carismàtica.
Va arribar a l’Estat espanyol
l’any 1973, quan uns laics ho començaren a Barcelona i després a
Madrid.

A

Un xic d’història
El cap de setmana del 17 a 19
de febrer de 1967, vint estudiants
nord-americans, aplegats a la casa de recés “L’arca i la Coloma”,
de la Universitat de Duquesne, a
Pittsburg, van resar per demanar a
l’Esperit Sant una acció que transformés llurs vides.
De bon principi va semblar que
no passava gran cosa. Van fer un
descans i començaren a preparar
una festa d’aniversari…, però tot
d’una s’adonaren que cadascú, per

iniciativa pròpia, s’adreçava a la
capella perquè no podien deixar
de resar. Molts lloaven Déu en veu
alta enfervorits. Altres ballaven
amb goig. Altres ploraven amb alegria. Alguns van caure en el que
s’anomena “descans de l’Esperit”,
fulminats davant del Sagrari. Ho
van explicar als altres i es va anar
contagiant de campus en campus,
de ciutat en ciutat. Es va estendre per Estats Units i pel món això
d’ajuntar-se per adorar en veu alta
i amb molta música. El mateix P.
Bergoglio va explicar que, essent
capellà jove, li feien molta ràbia; li
semblava que tots tenien alguna
cosa malament al cap. Van passar
els anys i es va adonar com n’estava
d’equivocat, ja que és una gràcia!
Després de 50 anys la Renovació ha generat una multitud de
conversions i de vocacions. Tenen el
grup setmanal on es resa, es canta,
es lloa, s’agraeix a Déu la seva bondat, se li demanen coses; resen els
uns pels altres; es comenta alguna

cosa de la Bíblia, es fa alguna xerrada curta. Després els recessos de
2 o 3 dies, o una setmana, sobre
guarició, alliberament, vocació, lideratge, lloança, Bíblia, formació…
També les trobades d’oració “especial”: misses de guarició o d’alliberament, oracions per a la guarició
física, espiritual o emocional, de
vegades amb el Santíssim exposat.
L’oració en llengües, que Sant Pau
anomenava “pregar en llengües” o
“gemecs inefables”. Es consideren
un do de Déu, no una cosa forçada
o provocada.
La Renovació Carismàtica Catòlica està present, sobretot, a Estats Units, Sud-Amèrica, el Carib,
l’Índia i a l’Àfrica. A Europa hi ha
una petjada important a França i
a Itàlia i en els darrers anys es va
estenent per l’Europa Oriental. fins
a més de 130 països de tot el món.
Actualment hi ha 100 milions de
seguidors.
Josep Nadal i Mir

Taller per prevenir el malbaratament alimentari
VILANOVA DEL CAMÍ
’ajuntament de Vilanova del
Camí, el Centre d’Innovació
Anoia i el Centre Tecnològic Leitat
organitzen un taller per prevenir el
malbaratament alimentari.
El taller, que s’emmarca en la
Setmana Europea de Prevenció de
Residus i el projecte “Llença’t a no
llençar”, tindrà lloc avui dijous 23
de novembre, a les 18 h, al Centre
d’Innovació Anoia.
El regidor d’Urbanisme i Medi
Ambient, J. M. Cividanes, serà l’encarregat d’obrir aquest acte que
compta amb el suport de l’Agència
de Residus de la Generalitat de Catalunya.
Aquest taller, que durarà aproximadament una hora, oferirà
eines per prevenir el malbaratament alimentari, a més de consells
i idees pràctiques per combatre
aquest problema dia a dia. També

delcami.cat o trucar al telèfon 93
805 44 22.
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A Catalunya es llencen 35
kg d’aliments per persona
i any
es donaran a conèixer idees per
reduir la generació de residus associats a les compres diàries i preparació àpats: mètodes de planificació i d’emmagatzematge, consells
culinaris per reaprofitar sobrants,
receptes de cuina...
Aquesta activitat, que anirà
a càrrec de Tessa Marsal, tècnica
superior en cuina i restauració,
s’adreça al públic general i és totalment gratuït, però és imprescindible inscripció prèvia, ja que
l’aforament és limitat, al correu
electrònic peconomica@vilanova-

Aproximadament 1/3 dels aliments produïts per al consum humà es perden o malbaraten a escala mundial. Aquesta quantitat
equivaldria, aproximadament, a
1.3 bilions de tones l’any. A Catalunya es llencen 35 kg d’aliments per
persona i any.
El malbaratament alimentari
comporta un malbaratament de
recursos (sòl agrícola, fertilitzants,
aigua, energia, embalatges, entre altres) que s’han utilitzat per
produir aquests aliments que finalment no són consumits. També
comporta una generació considerable de residus i emissions a l’aire
produïdes de forma innecessària.
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La UEA elaborarà un gran mapeig de residus
ambientals per impulsar l’economia circular
És un projecte pioner, tant a Catalunya com a l’Estat
Empreses, innovació i coneixement formen part del Grup de Treball
impulsor

L

a Unió Empresarial de l’Anoia
(UEA) està decidida a impulsar
projectes que ajudin les empreses
de la comarca a evolucionar cap a
un model de producció circular i respectuós amb el medi. És amb aquest
objectiu que la UEA ha creat un Grup
de Treball sobre Economia Circular
integrat per representants d’empreses papereres, químiques, adoberes,
tèxtils, consultories ambientals i l’Escola Enginyeria Igualada (EEI).
Després de celebrar una jornada al mes de juny i de la posterior
constitució d’aquest grup de treball,
ara es vol fer un pas més enllà, i engegar un ambiciós projecte pioner
tant a Catalunya com al conjunt de
l’Estat.
Aquest mes s’iniciarà un estudi
i s’elaborarà un mapeig dels residus
que generen les principals indústries de la comarca. Una experta en
Enginyeria Química de la EEI serà
l’encarregada de visitar les indústries i n’extraurà les dades necessàries
per al projecte. L’objectiu és analitzar aquesta informació, elaborar
una gran base de dades dels residus
--àcids, retalls de paper, vernissos,
cendres, polietilens...-- i avaluar si
d’altres empreses poden reaprofitar
incorporant-los a la pròpia cadena
productiva. Amb aquest pas, d’una
banda s’aconseguiria que l’empresa
A reduís la quantitat de residus que

envia a l’abocador, mentre que de
l’altra s’aconseguiria que l’empresa
B reduís la quantitat de matèries
primeres que necessita extreure de
la natura per poder dur a terme els
seus processos productius. Aquest
exercici, que també repercutirà positivament en les comarques limítrofs --el Bages, el Baix Llobregat
Nord, l’Alt Penedès, l’Alt Camp,
la Conca de Barberà, la Segarra i
el Solsonès--, en tant que el radi
d’abast d’utilització d’uns o altres
recursos ambientals podrà ser tinguda en consideració per multitud
d’empreses situades a escassos quilòmetres de l’Anoia.
D’altra banda, el grup de treball
anoienc també participarà en un
projecte d’estratègia circular a escala catalana liderat pel departament
de medi ambient de Foment del
Treball, i format per diverses organitzacions empresarials territorials.

Cap a una Anoia 100%
Circular
La comarca de l’Anoia ja és,
“per se”, un territori especialment
propici a la circularitat. Les empreses papereres i adoberes de la comarca, des de sempre, han utilitzat
estratègies per reaprofitar recursos
i retornar-los a la natura amb el màxim respecte. Ara, aquesta consciència es vol potenciar, estenent-la al

conjunt de sectors productius de la
comarca.
I és que, si la globalització havia
comportat la deslocalització d’empreses cap a altres zones del planeta, el necessari respecte al medi es
presenta com una gran oportunitat
perquè els territoris tornin a agafar
protagonisme. Perquè passa a ser
clau la proximitat d’unes indústries
amb d’altres perquè la circularitat
sigui possible, valoritzant així comarques com l’Anoia.
Fins ara, el sistema productiu
lineal es basa en l’ús de recursos finits i de grans quantitats d’energia,
que s’usen una vegada i tot seguit
es llencen. Però són multitud els indicadors que apunten que aquest
model està arribant ja al límit de
la seva capacitat física. Davant
d’aquesta realitat, l’economia circular és una alternativa viable que
ja està donant resultats econòmics
d’allò més positius arreu.
Davant d’aquesta constatació, i
la necessitat empresarial de créixer
constantment, es té clar que l’evolució cap a un model circular possibilita que es conciliï l’objectiu de créixer i de mantenir els recursos dins
el cicle el màxim de temps possible,
tenint en compte el context global
de limitació de recursos. L’economia
circular, doncs, permet fusionar la
voluntat de creixement amb fer un
ús més eficient dels recursos i, per
tant, el respecte al medi.
De fet, segons dades del principal “think-tank” especialitzat en la
matèria, l’Ellen Macarthur Foundation, l’economia circular a Europa pot
arribar a generar el doble de beneficis que el model actual i es pot
traduir en un augment del PIB de 7
punts percentuals. A més, permetria
reduir un 32% el consum de matèries primeres i un 50% el nombre
d’emissions.

Nova edició de PaPerPaPer 0.2
de tipologia molt diversa; raimes
de paper A4, paper tissú, paper
bíblia, paper secant, etc., així com
l’estoc de paper procedent dels
magatzems de l’Editorial Gustavo
Gili, utilitzat a l’Las Estampas de
la Cometa, edicions d’obra gràfica
original d’artistes com ara Joan
Miró, Eduardo Chillida, Antoni Tàpies...
L’èxit de la primera edició, celebrada el maig de 2016, en què van
participar-hi més de 2.000 persones
i amb una valoració molt positiva
ha propiciat que es torni a celebrar en aquesta ocasió el mes de
novembre.

Programa d’actes
CAPELLADES
l mercat/outlet del paper
i la impremta, organitzat pel
Museu Molí Paperer de Capellades, l’Editorial Gustavo Gili i
l’Ajuntament de Capellades viurà
una nova edició el proper 25 i 26
de novembre.
PaPerPaPer 0.2 s’adreça a artistes, dissenyadors, enquadernadors, amants del paper, així com
particulars i famílies que vulguin
comprar papers artesanals de diferents llocs del món, paper fet a mà
de gran format, papers industrials
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Divendres 24 a les 19.30 al
Museu Molí Paperer Conferència
La modernitat de la tradició. Les
arrels històriques d’una història
d’èxit. Miquel y Costas & Miquel
SA. A càrrec del Dr. Miquel Gutiérrez Poch.
Dissabte al matí tallers i activitats
Taller familiar: paper fet a mà i
pintar en paper a càrrec de l’equip
del Museu.
Visita al Molí Paperer de
Cal Munné (inscripció a info@
mmp-capellades.net.)

Visita a una fàbrica de paper
(inscripció a info@mmp-capellades.net.)
Diumenge dia 26
Durant el matí tallers i activitats
Taller familiar : paper fet a
mà i pintar en paper a càrrec de
l’equip del Museu.
Taller gyotaky, impressió de
peixos
Taller de papiroflèxia
Demostració d’impressió tipogràfica a càrrec de l’Automàtica
Visita a una fàbrica de paper
(inscripció a info@mmp-capellades.net.)
Activitats durant les jornades,
al parc de la Bassa
Taller: Construint paisatges de
paper, taller de collage de gran
format d’11 a 13 h.
Vermut musical PaperPaper0.2
amb DJ Brown dissabte
Tastet d’arròs paperer a Can
Carol, diumenge.
El Museu oferirà visites guiades gratuïtes durant tot el cap de
setmana
El Parc Prehistòric de l’Abric
Romaní oferirà 2x1 en visites
guiades; obert diumenge d’11 a
15 h.

TAULELL D’EXPOSICIONS
■ Al Teatre de l’Aurora d’Igualada, exposició “20 anys del Teatre de l’Aurora”. Fins a
finals de desembre.
■ A la sala d’exposicions de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps d’Igualada, “Retrospectiva de l’obra del dibuixant igualadí Toni Raja”. Fins al 30 de novembre.
■ A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, “Patrimoni oblidat,
memòria literària”, relació d’elements patrimonials desapareguts o abandonats amb
textos literaris. Fins al 30 de novembre.
■ Al bar-cafeteria “Hot Blues” (c/ Tarragona 9, Igualada), pintures de Marcial.
■ Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, exposició: “Els nostres músics: L’orgue de Santa Maria i els seus organistes”. Fins al 30 de novembre.
■ Al Punt dels lectors, a la 3a planta de la Biblioteca Central d’Igualada, exposició
“Objectiu: emocions”, amb fotografies d’Anna Vives Sabaté. Fins al 9 de desembre.
■ A la Pastisseria Pla (av. Barcelona 22 d’Igualada), treballs artístics de Francès
Camps.
■ A la Biblioteca de Piera, “Mi arte”, exposició de la jove artista de 10 anys Andrea
Jiménez Castro, mostra de mandales, murals i reproduccions de quadres d’altres artistes. Fins al 30 de novembre.
■ A la Sala Municipal d’Exposicions de la Pobla de Claramunt, “Arbres i flors”, obres
de la pintora Rosa Montal. Fins diumenge.
■ Al Museu de la Pell d’Igualada, exposició de les obres presentades al 15è Concurs
Fotogràfic European Balloon Festival. Fins al 8 de desembre.
■ A La Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, mostra de treballs presentats en la
modalitat de fotografia del Premi Ciutat d’Igualada Procopi Llucià 2017. Fins al 10
de desembre,
■ A la sala d’exposicions del refugi de la Tossa de Montbui, gravats: “Món rural,
món natural”, de Montserrat Oliva i Segura. Horari: diumenges de 10.30 a 13.30 h.
Fins a mitjans de gener de 2018.
■ A la Sala d’Exposicions de Mont-Àgora de Sta. Margarida de Montbui, l’Institut
Català de les Dones presenta “Artistes catalanes del dibuix i la pintura”. Fins al 14
de desembre.
■ Al Casal Cívic del Passeig (Pg. Mn. Jacint Verdaguer, 67, Igualada), exposició de
pintures “Expressions”, dels artistes de l’Associació de Salut Mental Catalunya Anoia. Del 23 de novembre de 2017 al 8 de gener de 2018. (S’inaugura avui dijous, a les
6 de la tarda).

L’Associació Salut Mental
Catalunya Anoia presenta
“Expressions” al Casal Cívic
del Passeig

E

ls artistes de l’Associació de Salut
Mental Catalunya Anoia exposaran al Casal de Passeig d’Igualada
tot un conjunt d’obres pictòriques
que volen compartir amb tothom
que vulgui visitar-les. Es tracta de
pintures sobre tela que han elaborat durant aquest any a les classes
de Happening; taller, on cada dijous
al matí fomenten la seva creativitat
i expressen tot allò que necessiten
dir, essent una teràpia artística. La
seva tallerista és l’artista local Núria
Riba, que els ajuda a trobar els diferents mètodes i tècniques per poder
plasmar les seves inquietuds. Amb

l’ajuda dels professionals de l’associació han aconseguit donar sentit a
tot allò que fan, volent també exterioritzar-ho i compartir-ho a traves
d’aquest esdeveniment.
L’exposició es podrà veure del
23 de novembre de 2017 al 8 de
gener de 2018. El Casal Cívic del
Passeig es troba al Passeig Mossèn
Jacint Verdaguer 67 i està obert de
dilluns a divendres de 9 a 21 h, dissabtes de 9 a 14 h i diumenges de
16 a 21 h.
La trobada inaugural és avui dijous, dia 23, a les 18 h. Tothom hi és
convidat!

Visita guiada a l’exposició
«Patrimoni oblidat, memòria
literària» a la Biblioteca Central

E

l dimecres dia 29 de novembre, a
les 7 de la tarda, es farà la visita
guiada a l’exposició «Patrimoni oblidat, memòria literària», que es pot
visitar fins a finals de mes a la Biblioteca Central d’Igualada. Aquesta
visita anirà a càrrec de Josep Santesmases i després es farà un petit
recital de textos literaris a càrrec de
Bernús. La visita s’havia de fer inicialment el divendres 3 de novembre,
però finalment es va ajornar.
De Canejan a Mequinensa, de
la Guingueta d’Àneu a Arenys de
Mar i de Vic a Dénia, «Patrimoni
oblidat, memòria literària» mostra l’estret lligam que hi ha entre
territori i literatura, en lligar ele-

ments patrimonials ja desapareguts
o ruïnosos amb textos literaris que
s’hi han referit, d’autors de tots els
temps. Aquesta exposició està organitzada pel Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, la Coordinadora de
Centres d’Estudi de Parla Catalana i
l’Institut Ramon Muntaner.
La quantitat de restes patrimonials que hi ha als Països Catalans és
extraordinària i es vol posar en valor la potència evocadora de les pedres. Segons els organitzadors, «ens
ajuda a conèixer, entendre i valorar
els testimonis del passat dels nostres
pobles i ciutats». A la mostra també
hi ha referències a la comarca de
l’Anoia.
Aquesta exposició s’emmarca
dins un projecte molt més ampli
que inclou també el portal a Internet www.patrimonioblidat.cat. Tot
plegat per contribuir a fer conèixer
millor els nostres territoris, el seu
patrimoni i la seva literatura, promoure localment la lectura, l’estudi
i la divulgació i estimular la creació
de noves obres literàries.
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Enric Senserrich i Vives

Democràcia, llibertat i
dignitat...

E

stem cansats? No, ara comença la
feina dels ciutadans, de les persones, saber escoltar, meditar, analitzar i decidir... aquesta és la qüestió
del 21 D. Si fins ara al carrer tants
mils de persones ens hem manifestat, ara no podem cansar-nos, perquè ara va de debò, sense màscares, ni bones paraules, ara tothom
pot saber què pensen aquells que
diuen que ens estimen i no volen
que Catalunya els abandoni, volen
ser estimats, no poden viure sense Catalunya... és una estimació
obsessiva i possessiva.... com aquelles parelles que han trencat, però
per part d’un no ho accepta i... sinó
potser meva, no serà per a ningú...
Tot sovint ho sentim al Telenotícies,
per què ha de ser aquest tipus de
relació entre Espanya i Catalunya ?
és fort arribar a la conclusió... però
veien les paraules i els fets arribem
en aquest trist desenllaç... tot i que
volen tergiversar i mentir sobre els
fets, fent servir tots els mitjans de
comunicació fidels al “règim”... és
com el marit que explica als seus
familiars que és culpa d’ella i dóna
explicacions negatives envers la seva
parella, ja que a ella no se l’escoltaran mai... i així han creat l’odi de
moltes persones envers Catalunya
i si a més a més ets “amic” d’algun
Fiscal o Jutge, és “normal un favoritisme” que al final acaba sent jutjada la dona i declarada culpable i
la tanquen a la presó... per si no fos
cas que volgués fer mal al marit....
Ho enteneu això? Doncs aplicat a la
realitat catalana podeu “jutjar”. Per
això els que vivim a Catalunya, al
votar hem de valorar moltes coses
que ens perjudiquen i hipotequen
el nostre futur, com en altres ocasions. El que passa que una gran part
de persones que viviu a Catalunya,
de la nostra història no n’heu llegit
gaire, tot i l’adoctrinament que
diuen que fem... per això cal valorar
el que han fet i fan envers Catalunya i sinó esteu informats caureu en
l’engany.
Ara va de debò, de democràcia
i de fer un front comú, amb variants, si voleu, però amb un objectiu
clar, recuperar la dignitat i les Institucions de Catalunya, doncs ara
estem al mateix nivell que durant

40 anys ens va tenir la Dictadura i
quan ja havíem recuperat una part,
i amb el canvi de mentalitat i veient
que amb la “democràcia” de l’Estat tornàvem anar enrere perdent
drets, es va intentar negociar, però
no, cada vegada més control des de
Madrid. Tot cercant la solució amb
lleis del nostre Parlament i amb els
Drets Internacionals, veiem una sortida... llavors s’inventen un 155 amb
olor de mort i au nois ha callar i
creure, que “aquí mando yo”, però
realment manen ells? No creieu que
per damunt tenen uns grups molts
poderosos que els diuen que han de
fer? I contra això si que anem malament, es clar que sempre hi haurà
d’altres grups que potser volen ajudar-nos, o no? Si realment estem
sols, ni Déu no ens salva, només nosaltres. I sabeu com? Heu pensat en
la força que tenim els 3 milions? és
una força que ells no poden vèncer, l’amor, sí l’amor que tenim a la
nostra terra i la nostra cultura, a la
llibertat, a la manera de fer o de ser,
per això des del Món ens admiren,
per les nostres manifestacions unitàries i multitudinàries, cíviques i
democràtiques... això només ho pot
aconseguir l’amor de veritat envers
Catalunya, per això potser calia una
candidatura unitària, perquè ells
ens volen dividits, ja que entre nosaltres tenim diferències, egos i manera de veure les coses i com aconseguir-les, i per això cal un front
comú, com a mínim, i sinó serà allò
de “divide y vencerás” ....
Ells volien i voldran crear por,
enfrontaments, dubtes, desànims,
odi, confondre’ns, intentaran debilitar la nostra economia, la cultura,
la llengua, l’educació, les maneres
de fer més democràtiques... Davant
de tot plegat hem de tenir el pensament clar i decidit, amb democràcia
correcta i amb plena llibertat, i allò
que diu algú, “si no tinc por, tu ja
no tens el poder”, però també conservem aquest especial amor per
Catalunya i sobretot no tinguem
odi envers ningú, nosaltres no anem
en contra de res, anem a favor d’un
millor futur per Catalunya, la terra
que ens va veure néixer o d’acollida.
Amb amor serà possible.

Marc Freixas

Reflexions
Dos Punt Zero

H

eura és nom de cinc lletres,
com un poema sencer que
multiplica les esperances d’allò
que mai és imposat. Heura és la
nena més innegablement trencadora de totes les històries
que composarà el futur. Heura
esdevindrà amor imprescindible,
amor a un tot sincer ple de vida
i de batecs. Heura també seran
moltes paraules per escriure sen-

se final, deixant inspiració a la
boca de la creativitat i del somriure plàcid. Perquè per escriure,
quan s’escriu de cor, no fa falta
cap final, no hi ha espai ni lloc
per acabar, i tot continuarà a la
vora del seu rostre resplendent.
Perquè tot l’abraçarà, tot la farà
forta. Heura és nom de cinc lletres i esdevindrà amor imprescindible.

Pots llegir-lo a internet:
www.latossa.com
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Lleonard del Rio

“Fragàncies”

S

usanna Pérez Civil, l’autora del
poemari “Fragàncies”, diu en el
llibre que va néixer a Barcelona,
però és també cert que va viure
tota la seva infantesa i bona part
de la seva joventut a Igualada.
Desprès volà vers altres horitzons.
Va ser professora a Nàpols i educadora social a Barcelona i Girona. Es
confessa apassionada a la literatura, el teatre, la poesia, la biopolítica i a un llarg etcètera...

“Fragàncies” és el seu primer
llibre, que autodefineix com un ric
efluvi de sensacions. Afegeixo de
seguida que m’ha agradat molt.
Enganxa i la seva lectura sedueix i
convida a empassar-te les pàgines
amb un bri de morbo i amb la subtilesa d’una sensualitat amable i
delicada.
Llegeixo que Susanna “descriu
un camí propi, fet i desfet, complert, incert, per arribar a sacsejar
cada cor”. Ho subscric totalment,
i segueix “un diàleg a l’amor, a
l’erotisme, a la seducció, al gest, al
reconeixement, a la conversa, a la
superació.”.
El poemari està repartit en tres
blocs.
L’autora ens diu que el primer
recull és un florilegi amb versos
que desprenen la pròpia sensualitat femenina, de la pròpia corporeïtat que tapen a vegades esquerdes i permeten deixar fluir
el més íntim desig i sentit eròtic.
Vegeu-ne una mostra: “Ajaguda

espero el teu tast / el desig calent,
ardent / salabror impacient d’un
nou temps / mentre al cel brilla / i
tot deixa de ser igual / (...) I sona la
música, / un orgasme darrere l’altre, / es parla d’amor / es besen els
cors, / i t’escric en la meua pell.”.
El segon recull «Llum» s’endinsa en el camp de l’amor, el dolor i
la superació, desmesclant l’erotisme. “Regust d’ahir / somnis maltractats, / m’espanta aquest món
irracional. / No temo les distàncies,
però ara / que no sento el teu alè
/ l’espera esdevé llarga / mentre el
cos excitat / brama, entre l’infern
de la solitud / i el cor.”.
Tercer recull «Lluvia» (en castellà). Una commixtura entre l’erotisme, l’amor i la superació. “Noche glamorosa / el deseo arropa la
fantasía / la luna gime / el cuerpo
se viste de seducción, / la premisa
se harà leyenda / entre labios y
desnudas lenguas / lamiendo ángulos y agrios sueños / haciéndose
el amor.”.

JO NO VAIG NÉIXER A CAMBRILS

Joan Pinyol

Llençols bruts fan de mal dormir

U

s descriuria amb pèls i senyals
el respecte que sempre m’han
fet les aranyes. Ja sé que elles no
en tenen pas la culpa, que van
per la vida deixant petjada com
qualsevol altra criatura vivent,
com els borinots als quals els passa la vida volant encara que es
guanyin molts ecs de desaprovació de cada humà amb qui es
topen. Quan era petit i maco (ara
només sóc petit) vaig patir un fàstic inesborrable. Era al menjador
de la meva escola. Un nen que
dinava unes quantes taules enllà
va fer córrer que havia obert una
mongeta tendra amb els coberts
i que de dins la tija comestible li
havia sortit una aranya viva que
se li havia esmunyit. Ho recordo i
encara em vénen calfreds. Sé que
vaig passar setmanes atemorit i
encara més els dies que arribàvem
arrenglerats des de classe fins al
menjador i veia que hi havia mongeta tendra en un dels plats. Ni
la tastava per por que em sortís
una aranya de la boca mentre la
mastegava. No rieu, si us plau.
Eren pors d’infant que es van acabar el dia que vaig deduir que
si la mongeta estava bullida era
impossible que passés una cosa
així. Que una aranya bullida no

acostuma a escapar-se d’enlloc ni
a fer cap por de res. Però no sempre et pots refiar de tothom.
A Estats Units, per exemple, algú se les ha empescat per demostrar que a no tots els grans hotels
es té cura de la neteja com caldria.
Tots sabem com ens agrada ocupar
una habitació d’hotel i trobar-la
neta, amb la moqueta aspirada,
els llits immaculats, els llençols
nets i ben estirats, les tovalloles
ben plegades al lavabo, la tassa,
la banyera i la pica ben netes, els
miralls lluents i aquella sensació
(enganyosa) de ser els primers de
fer-ne ús i de respirar netedat per
tot arreu. Ara bé, tot plegat se’n
va en orris si obrim el llit i trobem
una nota escrita en un tros de paper que diu: “Si has trobat aquesta
nota és que el servei de neteja no
ha canviat els llençols”. Això és el
que han començat a fer en alguns
hotels prestigiosos per deixar al
descobert un problema d’higiene
important i n’han enxampat uns
quants. Ho han fet a través del canal de televisió Inside Edition, que
ha penjat diversos vídeos a Youtube en què ha demostrat que de cada deu hotels investigats, tres no
complien amb els mínims de neteja que s’esperen. I d’aquests tres

LES POSTRES

n’hi havia que han rebut importants guardons internacionals com
a millors allotjaments del món.
Fins i tot en alguns es va fer la
prova deixant notes de paper escrit a les butxaques dels barnussos
de bany que deien el mateix i que
també eren trobades pels clients
següents en sortir de la dutxa.
Sé prou bé que el motiu
d’aquesta deixadesa del servei de
neteja pot tenir la causa en una
autèntica explotació laboral cap
al personal que fa les habitacions,
que deu cobrar ben poc, que deu
ser insuficient en nombre per tenir-les totes a punt d’un dia per
l’altre i que hauria de millorar les
seves condicions laborals per poder fer la seva feina amb les mínimes garanties, però us ben asseguro que, sabent que pot passar
això, a partir d’ara faré com amb
les mongetes tendres, em miraré
sempre de reüll les habitacions
d’hotel que contracti, les deixaré
sempre amb els llençols trets del
llit (costa el mateix col·locar de
nou els nets com els bruts) o bé
quan arribi demanaré sempre un
joc de llençols net i el col·locaré jo
mateix. No sigui que dormi en uns
de bruts i em surti una aranya.

Joan Valls

Cafès

M

’agrada el cafè. Molt. Però,
com gairebé tothom, amb
l’edat, he hagut d’anar reduint
els cinc o sis que prenia diàriament a dos, el cafè amb llet de
l’esmorzar i el de després de
dinar. L’aroma del cafè, poc després de llevar-te,és d’aquestes
tan evocadores, que no s’obliden,
com l’olor del pa calentó o la de
la terra molla…
I m‘agrada la taula, la bona
taula; i la cuina, la bona cuina. I
no m’importa, ans al contrari, cuinar a casa per a una bona colla.
Però hi ha un moment que odio

especialment, l’hora del cafè.
Quan arriba, es té la sensació que
ja has acabat. Aperitius, plats diversos i postres… Però no, no has
acabat. Comença el desori, segons
les legítimes, però emprenyadores, preferències dels comensals:
cafè curt, llarg, americà, descafeïnat, amb llet, tallat, amb gel, perfumats amb diferents destil·lats…
I també els qui volen herbes…
Sort que sucres, sacarines o res
cadascú s’ho administra. I, per solidaritat, també pateixo pel pobre
cambrer o cambrera del restaurant quan li toca una taula gran.

La feinada que té per preguntar
quin tipus de cafè vol cadascú i
que després li quadri, entre el sidral general, perquè tothom passa d’ell o d’ella quan pretén servir-los…
Recordo, anys ha, un peculiar
però molt professional cambrer
de la Granja Pla, l’Eusebi, que,
quan a tota la colla ens preguntava què volíem prendre, si escoltava tants noms de begudes diferents com persones erem, es quadrava i deia: “A veure, a veure, o
tots igual o no ens entendrem”.
Doncs això…
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PENSAMENTS D’UNA FORMIGA

El plat de sopes

B

envolguts lectors,
Definició divertida de jaqueta de punt: Peça de roba que posen
les mares als fills quan elles tenen
fred. La trobo brillant, ja que posa’ls-hi o no està relacionat directament amb el nostre termòstat personal i no amb el seu.
Sense adonar-nos-en, anem
transformant el seu món segons les
nostres vivències i necessitats. I no
només en matèria de roba, també
pel que fa al costum del menjar o
de comportament.
Recordo que de petita no havia
menjat mai sopes de pa. Un fet quasi extraordinari per a les persones
de la meva generació. No és que
m’agradessin o em deixessin d’agradar, senzillament la mare no me
n’havia donat mai. Ella explicava
que quan era una nena les odiava.
Més que les sopes per si mateixes,
odiava els grumolls, que per molt
que s’hi esforcés la seva mare a ferles fines amb les barnilles de la cuina, sempre n’hi quedava algun.
El que sí li agradava, i molt, era
la llet. Per tant, i seguin amb la lògica de la jaqueta de punt, jo havia
de prendre llet, però no sopes.
El que no vam saber fins molts
anys després era que jo sóc intolerant a la proteïna de la llet.
No cal que us digui que per
a mi era tot un suplici prendre’m
la llet cada matí, ja que volia dir
mal de panxa durant moltes hores.
Però a finals de la postguerra era
impossible no donar llet als fills ni
associar-la amb un aliment nociu.
Més aviat ho associaven a una rebequeria meva quan protestava cada
dia. Igualment impensable no donar-nos carn, tot i el fàstic que em
provocava posar-me-la a la boca.
Quan jo vaig poder decidir, tant

COMENTARIS LLIURES

la llet com la carn van sortir de la
meva dieta. No puc considerar-me
vegetariana autèntica, però m’hi
apropo bastant.
Tampoc la dolçor és del meu
gust, però per a la mare, tot el que
portava molt sucre era menjar de
déus. Us podeu imaginar un got
de llet condensada i unes quantes
cullerades de Cola-Cao? O un vas
de suc de taronja ple de sucre? O pa
amb mantega i sucre? Pa amb vi i
sucre? Pa amb oli i sucre... per a qui
no li agrada el dolç?
En fi, que tots els productes que
els corrents de dietètica del moment donen com a poc saludables:
la llet, el sucre i la carn, jo me’ls
havia de menjar per força.
Així i tot a casa, i per sort meva i de la meva salut, també érem
de menjar molta fruita i verdura.
I això sí que ho devorava. De fet,
em deien que era rara, ja que tot
el que fos verd m’agradava en gran
mesura a diferència del que feien i
fan els nens normalment.
Potser per aquests fets recordo
haver-me qüestionat moltes vegades l’alimentació “adequada” per
als meus fills. Vaig estar molt atenta
a les seves preferències, però també
vaig caure en el mateix parany que
la meva mare, però a la inversa: la
fruita, la verdura, el llegum, la fruita seca, els ous, el peix, el formatge... eren indispensables. La llet i la
carn es podien negociar.
Per anar acabant, puc dir que,
segurament, no em puc incloure en
el grup de persones que se les pensen totes, ja que de petita no vaig
menjar mai sopes, però sí en el grup
de mares que posaven la jaqueta de
punt als fills quan sentia fresca.
susannacarpi@gmail.com
Susanna Carpi

Jaume Ribera

Fatídic 27-10-17

A

vui, 20 de novembre, vivim en
uns llims politics, pitjor encara,
el govern de la Generalitat es fa des
de Madrid, pels llargs braços dels
ministres respectius a cada especialitat. El cap del govern, inhabilitat i exiliat. El vicepresident i altres
directius, encarcerats. Conseqüència
de les declaracions, de la declaració
unilateral de la independència DUI
i de la República Catalana. de nul·la
ressonància internacional, però sí
víctimes de les repercussions repressives del 155, tal com ja estava
prèviament avisat per Rajoy. I que
malgrat saber-ho, el Sr. Puigdemont
es va decidir pel repte i la ruptura.
Solament soc un més dels milions de
ciutadans que ens hem manifestat
des de l’agafada de mans de frontera nord a frontera sud, i en totes les

successives. I disposat a seguir. Però
sí vull dir que estic dolgut, i decebut
que els meus sentiments hagin sigut
malmesos pels errors comesos i no
reconeguts. I qui no reconeix els
seus propis errors, malament pot
esmenar-los.
En el transcurs dels meus “Comentaris lliures” he citat ja experiències històriques passades, com la
DUI del 06-1934, de que la prudència no és covardia, que la política
és l’art del possible, que un clau
mai serà clavat per la cabota i que
l’humil jonc s’ajau davant la ventada, per aixecar-se desprès. Que em
dona moral per al treball d’avui. i
força per mantenir el mateix esperit
d’il·lusió, convençut que Catalunya
serà sobirana.

Busquem persona per a
MAGATZEM
Càrrega i descàrrega, carretiller,
estoc magatzem
Feina estable

Apartat de correus 295 - Igualada
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L’ENLLAÇ AMB EL CONSUM

Alfons Conesa

Black Friday
Benvolguts lectors.
Avui parlem de demà: Black Friday, o clar i català, Divendres Negre.
Des de Tots Sants fins a la diada de Reis, passant
pel Nadal, les tradicions catalanes, castanyada, pessebre, tió o Reis, amb el pas del temps si han anat
afegint altres tradicions foranes, com van ser l’arbre
de Nadal, el Pare Noel i, més recent, el Halloween,
tradicions que generació rere generació hem assumit
com a nostres i ja formen part del nostre tradicionari
particular, però també les hem integrat com a consumidors, ja que el rerefons de totes era el mercat, el
qual impulsava amb la seva implantació el consum, i
si no fem memòria i pensem en les disfresses de Halloween o els penjolls que adornen l’arbre de Nadal.
O és que el Pare Noel no ha de portar regals?
Però no ens quedem aquí; ara ha arribat la moda americana del Black Friday. Però, què és el Black
Friday? És el principi del consum nadalenc, inventat
com a tal als Estats Units l’any 1975, l’endemà del
Dia d’Acció de Gràcies, que se celebra el quart dijous de novembre des de 1863. Va començar en el
mercat electrònic, amb ofertes escandaloses, i immediatament van sumar-s’hi les grans i petites cadenes
comercials, amb suculents descomptes, i ràpidament
es va estendre a tots els sectors econòmics del gran
consum
Per què en diuen Black Friday (Divendres Negre)? Hi ha diferència d’opinió, Uns diuen que aquell
divendres els botiguers canvien
els números vermells pels negres, d’altres que
aquell divendres
a les ciutats es
produeix un col·
lapse circulatori
monumental i un
caos en les zones
comercials que
converteixen la
ciutat en un dia
negre.
I què podem
dir de la durada?
Va començar com
un gran dia comercial molt atractiu
per al consumidor,
però actualment hi
ha empreses que
comencen a primers
de novembre, d’altres la setmana abans i els establiments més tradicionals l’endemà del Dia d’Acció de Gràcies.
Però no parlem més de la història, ja que el que
ens interessa en un Divendres Negre, com a consumidors, són les ofertes i els descomptes. El Black Friday,
s’estiri més o menys, no és més que això, un conjunt
d’ofertes i descomptes en productes i serveis utilitzant tots els mitjans de comunicació i tots els canals
de venda, del tradicional a l’electrònic com a reclam.
Tinguem cura de no passar del consum al consumisme, comprem allò que necessitem, no tot el que
veiem. Fem un consum amb criteris responsables,
reflexius i sostenibles. Exigim en tot moment el respecte als nostres drets com a consumidors.
Si mirem un aparador o passegem per la botiga,
els preus dels productes han d’estar visibles, tant el
preu total, IVA inclòs, com el preu rebaixat o el descompte a aplicar, sempre un al costat de l’altre.
Exigim la qualitat dels productes ofertats que
comprem. Si el producte adquirit és defectuós, tenim tot el dret a que ens el canviïn o ens tornin els
diners. Per això es molt important conservar el tiquet de compra, és el nostre justificant i garantía en
cas de reclamació. Però ull amb els canvis: si no és la
talla o ho hem comprat per a una altra persona i no
l’hem encertat, assegurem-nos que ens ho canviaran,
preguntem abans i pensem que si l’establiment no
anuncia que admet canvis no està obligat a fer-los.

Preguntem el procediment establert per al canvi dels
productes, termini per fer-lo efectiu, si retornen els
diners o fan un val i, en aquest cas, quina durada té.
Recordem que la garantia en els productes nous és
de 2 anys.
A l’hora de pagar podem utilitzar el sistema de
pagament que triem, d’aquells que l’establiment
admet habitualment, tant efectiu com targeta, no
els poden limitar.
Estem parlant del Black Friday, i per tant tenim
ofertes també per Internet. Si comprem per aquest
canal, tinguem cura que la pàgina web on comprem
sigui segura (https). Comprovem que a la pantalla
de l’ordinador aparegui, a la part inferior, un cadenat; si cliquem a sobre se’ns obrirà el certificat de
seguretat que garanteix la fiabilitat de la pàgina
triada. Comprovem que la web ens doni tota la informació que els identifica com a empresa, de quina
forma podem comunicar-nos i que la informació del
producte sigui clara i entenedora, especialment el
preu, que ha de ser total, amb impostos inclosos.
Comprovem també si els ports, tant d’entrega com
de devolució, si s’escau, també hi són inclosos o són
deguts. En aquest cas ens han d’informar del seu valor. Llegim-nos bé també, el dret de desestiment, ja
que quan fem una compra fora de l’establiment comercial, en aquest cas per Internet, ens han d’informar, documentalment, d’aquest dret
a desis-

tir. Pensem que tenim
14 dies des de l’endemà del dia que hem rebut el
producte per retornar-lo i no ens cal donar cap explicació, i en 14 dies ens han de retornar els diners
abonats, En el cas de no complir el termini fixat per
a la devolució, tenim el dret de reclamar el doble de
l’import i, si s’escau, danys i perjudicis.
En qualsevol relació de consum, sigui física o
virtual, amb l’establiment on comprem un producte
o contractem un servei, en el cas que considerem
que es vulneren els nostres drets com a consumidors,
com hem de procedir?
En primer lloc reclamar a l’establiment que té
l’obligació de disposar de fulls oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia, demanem-lo i omplim-lo, exposant clarament el motiu de la nostra reclamació. Són
tres còpies, que l’establiment ha de signar o segellar,
ha d’acceptar-ne una i disposa d’un mes per contestar-nos. Si en aquest termini no rebem una solució
adient o no contesta a la reclamació, aleshores l’original de la reclamació, acompanyat de la documentació acreditativa, cal presentem-ho a una Oficina
d’Informació al Consumidor, municipal o comarcal.
També ho podem presentar a l’Agència Catalana del
Consum i podem fer-ho via electrònica o presencial.
L’Administració, al rebre-la, tindrà cura d’adreçar-la
a l’empresa reclamada, per gestionar una solució.
Estimats lectors, que gaudiu d’un bon Black Friday, d’un bon consum responsable.
I recordeu que els drets són irrenunciables.

T’has trobat mai amb un problema de consum?
Envia les teves consultes a:
latossa@latossa.com
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PARLEM DE SARDANES

Joaquim Bacardit

Loteria de Nadal

La secció de “Cartes dels Lectors” és una tribuna oberta al que els nostres lectors vulguin manifestar. Per a la seva publicació, els
escrits que ens vulgueu fer arribar han de tenir com a condició que estiguin degudament identificats (nom i cognoms, DNI, domicili
i telèfon), que siguin respectuosos amb les persones i institucions i que tinguin una llargada màxima de 20 línies; en cas de tenir
més extensió, no podem garantir la seva publicació per motius d’espai. D’altra banda, L’ENLLAÇ no s’identifica necessàriament amb
les opinions que puguin sortir publicades en aquesta secció.

Galimaties polític

C

ontinua estant a la venda en
diferents establiments d’Igualada les participacions del número 71.148, número que ha adquirit
enguany l’Agrupació Sardanista.
S’està esgotant! Així que compreu-lo perquè pot ser que toqui!!!
Curset de sardanes
Continua celebrant-se el curset
de sardanes al Cívic Centre d’Igualada tots els dimarts, de les 17:30 a les
18:30, el qual durarà fins el juny del
2108; encara podeu venir, sereu molt
ben vinguts, qualsevol edat és bona
per aprendre a ballar la nostra dansa.
Colla SANT JORDI (1963-1979)
S’inicien l’any 1963, per bé que fins
al 1965 no comencen d’anar a concursos.
En un principi va compaginar les seves activitats com a colla, assistint a concursos, amb les
de l’Agrupació, que no n’hi havia,
organitzant activitats sardanistes a
Igualada.
Cal fer esment d’aquest jovent,
car el 1965, i sense recursos econòmics, vigoritzen la sardana a Igualada. Organitzen l’11è. Concurs de
Colles al camp del Xipreret. El 1968
s’espavilen a buscar socis per poder
fer més ambient sardanista a Igualada i van a Montserrat, on claven

el “clau”.
No para la seva inquietud i l’any
1971 busquen nous reforços entre
el sardanisme igualadí i aconsegueixen de tirar endavant una autèntica Agrupació Sardanista. A partir
d’aquell moment, la colla com a tal
es centra en les seves activitats de
concursos deixant l’aspecte organitzatiu a l’Agrupació.
El 1972 creen la colla infantil
“Petits Sant Jordi” i l’any següent
participen activament com agrupació i com a colla, junt amb components d’altres colles locals del moment i la participació de molts afeccionats sardanistes en l’organització
del Pubillatge Igualadí del 1974.
La colla fineix les seves activitats
el 12 d’octubre de 1979 en l’exhibició d’anelles sardanistes a la Plaça
del Pilar.
Colla PETITS SANT JORDI (19721976)		
Com a filial de la colla Sant Jordi, l’any 1972 va néixer la colla infantil “Petits Sant Jordi” i un any
després la “Juvenil Sant Jordi”, desaparegudes ambdues l’any 1976.
En fou mestre i animador en
Francesc Humanes.
Agrupació Sardanista d’Igualada
jbacardit50@hotmail.com

En record de

PILAR AGRAMUNT
SISQUER
Vídua de Jaume Salat Vallès
Ens va dir adéu el passat dilluns dia 20 de
novembre, a l’edat de 92 anys.
A.C.S.
Els teus estimats: fills, Maria Pilar i Manel, Marcel·la i
Alberto, Francesc i Marlene; néts, Marc, Bernat, Arnau,
Cèlia, Manel, Ariadna, Albert, Jaume, Mariona i Helena;
nebots, Jaume, Francina i Eva, i demés familiars ho fem
saber a llurs amics i coneguts.
La família volem agrair les mostres de condol rebudes
en l’acte de comiat, que tingué lloc el passat dimarts
dia 21 de novembre a l’arxiprestal basílica de Santa
Maria d’Igualada.
Igualada, novembre de 2017

No sé si tot el que ha passat ha
estat un assaig. No sé si era creïble
la cerimònia que vàrem viure el dia
de la declaració d’independència
(DUI), però sí que sé que la gent,
nosaltres, els que ho creiem tot, ens
vam emocionar profundament pensant que dita cerimònia era veritat.
Era veritat o no ho era? Encara no
sabem res segur. Van fer el que tenien planejat? Estava pensat?
Ara veiem, o sembla que ho veiem, que el més calent era a l’aigüera, que no calien tantes llàgrimes i
que sí que era un assaig. Ens vam
trobar desorientats, emocionats o
“atontats”. Uns per un costat i altres més enllà, tot fet en un obrir i
tancar d’ulls. No sabem ni podem
pensar mínimament en com aniran
les coses.
Ara hem entrat en un batibull
de pactes, acords i desacords. Ara
surten politics i polítiques que ja
estaven oblidats com a salvadors de
la pàtria, polítics nous, barrejat tot
amb el 155, partits a manta, pactes
nous, pactes contra natura... Però és
igual. Oposició, politics rupturistes
(que bé queda això), pactes de govern, pel mig ara surt la Gispert de
no sé on, però la qüestió és ser-hi.
Altres catalans també surten del seu
refugi quan no se’n cantava gall ni
gallina. Com és això? Ara anirem
més bé pel gran afegit de politics
que ja eren a l’armari de l’oblit i
que el seu temps ja havia passat...,
però hi van com a salvadors, o no?
No sabem què és millor, ni què
ens convé més. No sabem encara
què passarà amb els fugitius a l’estranger ni amb als presos a la Península Ibèrica. Tot és un gran garbuix que fa plorar. Ara surten unes
declaracions-explicacions de Marta
Rovira que, de ser certes, ens posen
la pell de gallina. Seguirem pagant
vestuari, joies i viatges de gent tan
real com real és el que avui dia ens
està passant. Sincerament, pensava
que segurament aquesta etapa ja
estaria finida.
Maria Teresa Mora i Sanahuja
Piera

En sortirem?

Modista

Funerària Anoia, S.L.
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A Don Mariano Rajoy, president d’Espanya per a desgràcia dels
catalans, se li deuen haver inflat les
galtes de plaer; ja s’ha sortit amb
la seva.
El fet que a Catalunya es votés
l’1 d’octubre, malgrat els esforços
que va fer per evitar-ho, se li devia posar malament i ara, amb la
complicitat de la jutgessa Carmen
Lamela, es venja del seu fracàs empresonant una bona part del nostre
govern i suplicant als belgues i als
serveis de policia internacional que
li tornin Puigdemont i els altres qua-

tre consellers, com si fossin criminals
de guerra.
En quin altre país, a part dels
temps de Hitler, Lenin i Franco, s’ha
vist tal barbaritat? En quin país s’ha
vist traslladar els detinguts polítics
del tribunal a la presó mans per
darrere i fent-los despullar un cop
arribats a destinació? En quin país
s’han vist botxins al govern en lloc
de gent normal? Enlloc! Això només
pot passar a Espanya, una nació on,
des de fa moltíssims anys, la llibertat
d’expressió viu emmordassada, ja sigui per la dictadura de Primo de Ribera, per la monarquia d’Alfons XIII,
per l’Església, pel règim franquista,
etc. I ara, per coronar tot això, ens
trobem amb un govern que es diu
demòcrata, però que de demòcrata
no en té res.
Pobra Espanya i pobres de nosaltres! Estem vivint en un país tercermundista, un país on qui mana,
mana, i per malament que ho faci,
no tenim més remei que obeir, i si
no reaccionem a temps en tenim
per anys d’aquest merder.
Marcel Ferrer
Igualada

Aquest any, llums
tancats dia sí, dia no
Per les festes de Nadal, Cap
d’Any i Reis d’aquest any reivindico,
i per extensió ho demano a l’ajuntament, que els llums d’adornament
dels carrers estiguin tancats dia sí
per als independentistes, i dia no
per als que no ho són.
I l’estalvi de diner sigui destinat
a la caixa de solidaritat per finançar
las fiances imposades a Artur Mas
i demés membres del govern de la
Generalitat.
Josep Civit Ardèvol
Igualada

I si guanyem?

Ens han fet mal, molt mal, i ens
n’estan fent i ens en faran. Mal com
el que ja van fer als nostres avis i pares. I el pitjor és que són els mateixos, amb altres noms, altres sigles,
altres personatges, però amb la mateixa intenció, destruir-nos com a
poble.
Diuen que ens han vençut, que
estem fent passos enrere, perquè
ens veuen tocats. I tenen raó, ho
estem, i a més a més tristos. Estem
tristos perquè cada matí ens despertem i sabem que seguim tenint gent
a la presó.
I és que ells tenen molt poder,
potser molt més del que ens pensàvem. Tenen el poder econòmic,
mediàtic, i el que és més greu, el
judicial de part seva. Però no ens
equivoquem, això no els fa bons,
això no els dona la raó. De fet, en
aquest moment només els dóna força per fer mal.
Hem estat innocents en confi-

ar en la EU, com si no haguéssim
vist del que són capaços, veient com
deixaven morir la gent al mar i als
camps de refugiats. Per què amb
nosaltres havien de ser diferents?
Perquè se suposa que som els seus
ciutadans? No, gent, no, això no té
cap valor, per a ells només en tenen
els diners.
Però tots ells ens tenen por,
sí por, perquè som un moviment
pacífic que ha anat creixent dia a
dia, capaç de mobilitzar moltíssima
gent, capaç de no fer mal i d’aconseguir que se’ns escolti. Poc a poc,
sumat un a un, sense mentides, lluitant pacíficament per un país millor
per a nosaltres i els nostres fills. Som
un moviment que surt de les persones i entitats, no dels polítics, i això
no els agrada gens, perquè parlen
de democràcia, però no volen que
pensem gaire i tinguem opinió pròpia, volen que votem de tant en
tant i després callem i acatem.
Han mentit molt, i des de fa
molt temps. No sé per què, però els
molesta molt que siguem diferents,
que tinguem una altra llengua i que
estimem la nostra cultura. Els ofèn
terriblement la prosperitat del nostres país. Ahir vaig sentir un representant de Ciutadans que deia que
si algú volia aprendre el català que
anés a una acadèmia, al·lucinant.
Qui es creuen que són? Amb quin
dret?
L’enveja, sí, crec que només pot
ser per això. Perquè, si no, com és
possible? Doncs és possible perquè
estan jugant amb l’enveja de la
gent per aconseguir vots, per manar, per enriquir-se i seguir en el poder. Va començar el PP dient als espanyols; els catalans diuen que són
millors i més guapos, i nosaltres us
diem que no, no ho són i farem que
així sigui. Després s’hi van apuntar
tots, donant vida i energia a l’anticatalanisme.
I ara ja no hi ha cap opció a Espanya que ens permeti pensar, somiar, que un dia això no serà així. Ja
no hi pot haver encaix, perquè no
només ens han ferit, sinó que han
reobert les ferides que estaven mal
curades per una transició mal feta.
El divorci és inevitable, perquè
estem cansats que ens facin patir,
perquè no volem tornar a curar malament les ferides, perquè aquest
és un camí sense retorn, perquè no
podem dependre de qui ens odia. I
em diran: hi ha gent que viu a Catalunya que no hi està d’acord, I jo els
diré: sí, és cert, però jo penso que
s’equivoquen, i així els ho vull dir.
Tenim futur? I tant, només faltaria. Encara que el 21D no guanyi
l’opció que jo vull, seguiré necessàriament lluitant pels que ens segueixen i pels que ja han marxat. Dia a
dia, pas a pas.
I si guanyem? Serà fantàstic.
Montse Riera

DEFUNCIONS
Mercedes Villarroya Vicente, de 90 anys (Igualada); Lucía Martínez Paredes, de 82 anys (Igualada); Montserrat
Viles Alsina, de 82 anys (Igualada); Ana Trujillo Montiel, de 77 anys (Igualada); Mireia González Quintana, de 24
anys (Igualada); Encarna Viso Mesa, de 86 anys (Santa Margarida de Montbui); Francesc Solé Fitó, de 80 anys (Els
Prats de Rei); Teresa Senserrich Castellà, de 82 anys (Igualada); Ramon Pascual Palomas, de 90 anys (Igualada); Paquita Torrents Solà, de 91 anys (Igualada); Pilar Agramunt Sisquer, de 92 anys (Igualada); Lourdes Bernaus Espinagosa, de 91 anys (Els Prats de Rei); Teresa Balcells Ventura, de 88 anys (Igualada); Àngel Calvet Bernadich, de 83 anys
(Vilanova del Camí); Francisco Daniel Gutiérrez Fernández, de 75 anys (Igualada); Carme García Boix, de 76 anys (la
Pobla de Claramunt); Antoni Coca Serra, de 80 anys (Igualada).
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Sergi Solé (Roger Roca R.) i Marta Rey (CAI)
guanyadors de la 45a Pujada a la Tossa de
Montbui

ATLETISME
ls atletes Sergi Solé, del CE
Roger Roca Running, i Marta Rey, del Club Atlètic Igualada Petromiralles, es van imposar
diumenge passat en la 45a edició
de la Pujada Igualada - La Tossa
de Montbui, enguany amb el nou
recorregut per camins i rierols
forestals, de 6.700 m, amb sortida des de l’Estadi Atlètic Municipal igualadí i amb l’arribada al
cim de la muntanya de la Tossa,
a l’esplanada del Castell. Hi van
participar un total de 50 atletes, als que acompanyaren els 82
participants en la 1a Caminada
Popular, amb un total de 132
participants globals en aquesta
edició.
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La cursa comptava amb l’organització del Club Atlètic Igualada Petromiralles, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada. Aquesta va ser la 7a edició
del Memorial Lluís Torrescasana,
en memòria del que havia estat
jutge de la prova en la majoria
d’edicions i que ens va deixar
l’any 2010.
L’atleta Sergi Solé (CE Roger
Roca R) es va imposar amb un registre de 28’56”. Va entrar 2n Marc
Moreno, atleta i triatleta del CAI
Petromiralles, amb 29’29”, i era 3r
Hèctor Colom (CAI Triatló Petromiralles) amb 29’36”. Ja fora de podi,
va acabar 4t Daniel Baraldés (CAI
Triatló Petromiralles) amb 29’48”,
5è Carles Torrents (Independent)

amb 30’45”, 6è Oriol Castells (CAI
Petromiralles) amb 32’30”, 7è Oriol Marín (IES Pere Vives Vich) amb
33’06’’, 8è Xavier Patiño (UEC Anoia) amb 33’16” , 9è Joan Parés (Independent) amb 34’10” i 10è Josep
M. Torres (Tennis Montbui) amb
34’33” .
En femenines es va imposar
Marta Rey (CAI Popular), 27a general amb 41’39”, 2a i 29a general
Ariadna Izcara (CAI Popular) amb
42’44” i era 3a i 31a general Clara
Casares (CAI Popular) amb 44’00”.
Entrava 4a i 32a general Sònia Magallón (CAI Popular) amb 44’05”,
5a i 39a general Francesca Cabré
(CAI Popular) amb 44’49”, 6a i 46a
general Amalia Morente (CAI Popular) amb 49’09”, 7a i 48a Olga
López (CAI Popular) amb 52’45”, 8a
i 49a Montse Jiménez (CAI Popular)
amb 52’56” i 9a i 50a Dolors Novellón (CAI Popular) amb 58’20”.
L’acte de repartiment de premis es va efectuar davant l’ermita
de La Tossa, amb la participació
dels regidors d’Esports dels Ajuntaments d’Igualada, Rosa M. Plassa, i
de Montbui, Josep Palacios, acompanyats de Carles María Balsells,
en representació de la Fundació La
Tossa, i del president del CAI, Lluís
Cañamares.
CAI
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3 podis per als atletes del
CAI al GP de Marxa atlètica
Ciutat de Manresa
ATLETISME
iumenge passat es va disputar
al Passeig Pere III de Manresa
el GP de Marxa Ciutat de Manresa, 11è Memorial Enric Villaplana, amb organització de l’Avinent
Manresa, amb una considerable
participació.
Hi van participar 5 atletes del
Club Atlètic Igualada Petromiralles, sobresortint el 2n lloc en sènior de Silvia González, 5a global en
la prova absoluta femenina, amb
26’40” per cobrir 5 km, dominada
per Mar Juárez (Avinent Manresa).
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Abdessamad Oukhelfen (CAI),
guanyador del Cros de Valls
ATLETISME
ambé diumenge passat, Abdessamad Oukhelfen, atleta promesa (sub-23) del Club Atlètic
Igualada Petromiralles, es va proclamar guanyador absolut del 29è
Cros de Valls, memorial Júlia Cel-
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ATLETISME
ls 22 atletes del Club Atlètic
Igualada que participaren diumenge al 20è Cros Ciutat de Girona protagonitzaren una brillant
actuació davant d’una considerable participació d’atletes del cros
català, en ser la 3a prova puntuable per al GP Català de Cros de
la FCA, en les categories cadet,
juvenil i júnior.
Pel que fa als representants
del CAI Petromiralles, cal ressaltar
la victòria de Marina Suria en categoria júnior i el 3r lloc de Marta Llagostera en promesa, mentre
que Ayoub Ait Addi era 4t en juvenil masculí i el debutant amb
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el CAI Ayoub Ouchbab era 5è en
promesa.
Marina Suria va ser la guanyadora en júnior femení amb 14’17”
i era 7a Èlia Ibarra amb 15’02”,
sobre un recorregut de 4.120 m
conjunt amb les promesa, sènior i
veteranes.
Marta Llagostera era 3a en
promesa amb 14’51” per completar els 4.120 m. de la prova gran
femenina, dominada per Marina
Guerrero (Avinent Manresa).
Ayoub Ait Addi era 4t en juvenil masculí amb 9’05”, entrava
9è Riduan Boulbayem amb 9’15”
i 10è Sergi Santamaría amb 9’18”,
sobre 3.000 m.

Èxit del Club Patinatge Artístic Igualada a les
proves de nivell
PATINATGE ARTÍSTIC
issabte passat, a Cubelles, dues
patinadores del Club Patinatge Artístic Igualada van superar
les proves de nivell de la Federació
Catalana de Patinatge.
Van ser Anna Domènech, que
va superar el nivell B i que a partir
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d’ara competirà al nivell A, i Natasha Iglesias, que va superar el nivell C
i a partir d’ara competirà al B.
Amb aquest èxit, el Club Patinatge Artístic Igualada continua
elevant el nivell de les seves patinadores gràcies a l’esforç realitzat
constantment als entrenaments.

ma, amb un temps de 28’10” per
cobrir els 8.500 m de recorregut
conjunt amb els sèniors.
En fèmines es va imposar Paula
Hritiuc (FC Barcelona) amb 15’54”
per cobrir 4.200 m.
Club Atlètic Igualada

El Club Natació Igualada, a la
Cursa de la Dona de Balaguer

Marina Suria (CAI), guanyadora júnior al
Cros de Girona
Ayoub Ouchbab era 5è en promesa masculí amb 25’01” per cobrir els 8.150 m de cursa conjunta
amb els sènior, imposant-se Abdelmounim El Jouk (Lleida UA).
En juvenils, Carla Alemany era
8a amb 9’19” i 19a Judit Ibarra
amb 9’51”, sobre 2.620 m
Pel que fa a categories de promoció, els atletes del CAI Petromiralles / Dental Igualada també en
brillaren en diverses curses. Així,
en infantils, Nil Gómez era 7è amb
9’08”, 11è Nil Cabello amb 10’01”,
13è Hamza Zeroual amb 10’03” i
14è Oriol Alonso amb 10’04”, sobre 2.620 m.
Aya Boulbayem era 10a en infantil femení amb 6’10” i entrava
20a Martina Zunino, amb 6’25”,
sobre un recorregut de 1.770 m.
En cadet femení, Júlia Solé era
13a amb 7’40”, 17a Francina Massagué amb 7’56”, 21a Mar Planas
amb 8’14”, 25a Judit Navarro amb
8’29” i 34a Marcel·la Solé amb
8’53”, sobre 2.240 m de cursa.
Xavier Nogales era 15è en benjamins amb 4’40” sobre 1.120 m
de cursa.
En categoria aleví, Guim Gabarró era 35è amb 6’46”, sobre
1.770 m de cursa.
Club Atlètic Igualada

Cal destacar també les 3es posicions del veterà Rubén Piñol en
categoria M-45 amb 26’39” sobre
5 km, en el seu debut amb el CAI,
i de Laura Giménez en cadet amb
16’53” sobre 3 km.
Marc Aguila era 6è en infantil amb 19’16” sobre 3 km i Ares
Giménez era 11a en aleví, amb
14’04” sobre 2 km de recorregut.
El guanyador absolut va ser
Kevin Cerro (Cornellà At.) amb
22’09” per cobrir els 5 km de la
cursa.
Club Atlètic Igualada

ATLETISME
iumenge passat es va disputar
a Balaguer la 6a Cursa contra
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la violència de la Dona, en què hi
va prendre part Montse Torrecilla,
corredora de la secció d’excursionisme del Club Natació Igualada.
D’un total de 841 corredores
i caminadores va quedar en una
meritòria 13a posició i 5a de la
categoria de veteranes, amb un
temps de 25’40’’.
Encara que feia sol, va ser un
matí molt fred, però es va poder
gaudir d’aquest recorregut de
5 km força pla pel costat del riu
Segre amb un final de festa amb
sessió d’estiraments i ball coreografiat.

Aquest diumenge 25è Cros
Garcia Lorca
ATLETISME
quest proper diumenge a partir de les 10 del matí es duran
a terme les curses corresponents
al 25è Cros organitzat per l’AMPA
de l’escola Garcia Lorca. Aquesta tradicional prova competitiva
adreçada als esportistes escolars
de la comarca, es durà a terme al
circuit del barri de Vista Alegre on
ja s’ha celebrat a les darreres edicions. Enguany, per celebrar el 25è
aniversari, hi haurà xocolatada per
a tots els assistents.
Les curses començaran a les
10.00 amb la prova de la categoria aleví masculí. Seguidament es
farà la cursa de la categoria aleví
femení, i així consecutivament cor-
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reran els escolars de les categories
benjamí masculí, benjamí femení,
prebenjamí masculí, prebenjamí
femení, cadet i infantil masculí,
cadet i infantil femení, P5 masculí,
P5 femení, P4 masculí, P4 femení,
P3 femení, P3 masculí i conjuntament la prova de la categoria per
a adults.
Les inscripcions per a aquesta
prova es podran fer des de 30 minuts abans de l’inici de les curses i
també a la web del Consell Esportiu de l’Anoia. La prova és puntuable per al Circuit Comarcal de Cros.
En finalitzar les curses es realitzarà el lliurament dels corresponents trofeus i també un sorteig
d’obsequis.
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Cadet femení:
Handbol Montbui 15 - CH Òdena 13

Bones sensacions

HANDBOL
ran partit el que van disputar
el cadet de l’handbol Òdena
aquest cap de setmana contra
l’handbol Montbui.
Per primera vegada aquesta
temporada les cadets de l’Òdena
van sortir molt centrades, amb una
intensitat i una rapidesa molt bona, tant en atac com en defensa.
Totes les jugadores sabien el que
se’ls demanava i ho van aplicar
molt bé, i això es va veure reflectit
en el marcador amb un favorable
0-4 durant els primers 20 minuts.
Però va ser llavors quan el partit
va canviar.
Les jugadores del Montbui van
començar a fer una defensa molt
més dura, de vegades fregant la
il·legalitat, cosa que va fer que les
nostres jugadores no sabessin contrarestar aquest tipus de joc, al no
estar acostumades.
El Montbui va poder donar la
volta el marcador abans d’acabar
la primera part, i vam arribar al
descans amb el resultat de 6-5.
La segona part va ser un partit
d’anades i tornades, amb moltes
aturades per culpa del joc dur, cosa
que beneficiava al Montbui. Les
odenenques no van poder contra-
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restar aquest joc i finalment van
perdre el partit per 15 a 13, però
amb la sensació de que es va per
bon camí i que els resultats favorables arribaran aviat.
Van jugar pel CHO: Martina,
Aida, Marta I., Marta V., Xènia, Núria, Carla, Andrea, Ari, Martina S.
i Maria; entrenadora Laura Baraldés.
Juvenil masculí: La Salle Bonanova 35 - CH Òdena 22
Aquest dissabte passat l’equip
juvenil del CH Òdena es va desplaçar a Barcelona per jugar contra La
Salle Bonanova.
El partit va començar amb força per part dels dos equips, mesurant el joc de tots dos, de manera que durant els cinc primers
minuts no es va produir cap gol,
però després l’equip local va estrenar marcador i amb un atac ràpid
i una defensa central forta que els
odenencs no van poder traspassar,
el primer temps va finalitzar amb
un 16-7.
A la segona part va seguir la
mateixa tònica, i amb algunes pèrdues de pilota i oportunitats de
gol, tot i que el porter odenenc
va fer un gran partit, el desenllaç
final va ser de 35-22.
Van jugar pel CHO: Mark Fresnedoso, Joel Bretones, Bernat Gil,
Pau Gubern, Marc Frutos, Jerome
Galán, Josep Sánchez, Alejandro
Moreno, Alex Murillo, Joan Rius
i Sergio Torralbo; com a porter:
Julio Harcenco. Entrenador: Joan
Alcoberro.

Els JEEA segueixen sumant
esport a la comarca

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS
isputada una nova jornada dels
JEEA, els equips van escalant
posicions i les taules de classificació agafen forma. Recordem que
aquest any, la classificació de resultats està integrada amb la puntuació aconseguida en els valors
en joc. El tutor de joc i els entrenadors de cada equip valoren el
comportament en la participació
de tots els agents per treure’n una
puntuació.
Aquesta setmana fem una
repassada a les competicions de
Futbol 7. El Consell Esportiu de
l’Anoia directament no organitza la competició sinó que col·labora amb Consells Esportius veïns
perquè els equips de la comarca
puguin competir en aquesta modalitat.
En la competició de Futbol 7
Femení - Classificació Primera Fase Grup A que s’organitza des del
Consell Esportiu de l’Hospitalet
destaca de la comarca de l’Anoia
l’equip del CE Masquefa 2013 que
encara no ha puntuat. I en la categoria Futbol 7 Infantil Mixte Grup
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A 1a Fase que s’organitza des del
Consell Esportiu del Baix Llobregat
també hi ha l’equip del Masquefa
CE que suma ja 13 punts.
Sessions formatives
A part dels partits del cap de
setmana, al Col·legi Maristes s’impartia la 2a sessió del programa
Formació Multiesportiva. Professors d’educació física i tècnics esportius van aprendre a aplicar les
TIC a l’aula d’Educació Física de la
mà d’Àngel Blanco, professor de
la UB i formador de mestres del
Departament d’Ensenyament. Els
assistents van aprendre a dinamitzar una sessió d’esport aprofitant
les noves tecnologies.
La propera sessió de la Formació Multiesportiva està prevista pel
12 de desembre a l’Emili Vallès. La
sessió es titula “Be cool: PE Classes
are fun!’, l’objectiu és conèixer la
metodologia Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera (AICLE) aplicada a l’aula
d’Educació Física.
Podeu consultar tota la informació sobre els Jocs Esportius Escolars de l’Anoia a www.ceanoia.cat.

23 de novembre de 2017

2a Catalana Sènior masculí: Finques Argent CHI 26 - Handbol Ègara 20

Partit excel·lent dels igualadins
HANDBOL
artit en què el Finques Argent
Handbol Igualada segon en la
classificació es va enfrontar a
l’Handbol Ègara.
Es preveia un partit molt complicat per l’Igualada i per això el
cost tècnic el va estar preparant tota
la setmana. Aquesta preparació exhaustiva va donar molt bons resultats, ja que des dels primers minuts
els de l’Anoia van anar pel davant
en el marcador amb molta autoritat
i amb una defensa i porteria excel·
lents, que van ser la clau del partit.
La segona part va ser un reflex
de la primera, l’Igualada va jugar el
seu partit molt concentrat, amb jugades de pissarra i amb la tranquil·
litat del coixí de gols que reflectia el
marcador.
I molt important, l’excel·lent
actuació del porter Eric Plaza en
aquest partit.
L’afició a les grades també va
ser un al·licient pels jugadors.
Entrenats per Pol Cantero, van
jugar: Porters: Jordi Bermejo (1 aturada), Eric Plaza (22 aturades). Jugadors de pista: Oscar Visa (5), Jordi
Vilarrubias, Esteban Lezama (2), Rubén Àlvarez (1), David Cubí (4), Jo-
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sep Lluis Àlvarez (1), Manel Muñoz
(2), Sergi Garcia (3), Marc Vilches,
Jordi Grado (5), Roger Calzada (3) i
Arnau Capitàn.

D’altres resultats de la
setmana dels equips del
Club Handbol Igualada

2a Catalana Juvenil masculí: CH
Igualada 44 - CE Handbol BCN Sants
Van jugar pel CHI: Max Segura, Fernando Almendro, Arnau
Capitán, Joel Santaeulària, David
Malpartida, Xavi Oliva, Biel Hornas,
Marc Espinagosa, Arnau Torner, Xavier Reina, Toni Puig, Marc Andreu
i a la porteria Joel Solanelles. Entrenador Josep Garcia.
1a Catalana Infantil masculí: Acadèmia Igualada - Handbol Igualada
30 – CH Sant Esteve Sesrovires 23
Dirigits per Roger Calzada i Arnau Capitán, van jugar: Hugo Cazorla, Àlex Pajuelo, Raül Cáceres,
Noel Badia, Pol Solís, Arnau Vargas,
Xavier Malpartida, Oriol Pou, Jan
Tardà, Aitor Doncel, Aniol Gumà,
Guerau Llansana, Santi Cuevas i Roger Trull.
2a Catalana Cadet masculí: CH
Igualada blau 42 - Handbol BCN
Sants 35ç

Van jugar pel CHI: Dani, Edgar,
Pol, Isaac, Manel, Sergi, Carlos, Biel i
Raúl. Entrenadors: David i Eric.
1a Catalana Infantil femení:
Acadèmia Igualada Club Handbol
Igualada 30 - H. Cardedeu 18
Van jugar pel CHI: Aroa, Rebeca, Núria Checa, Alba, Judit, Erika,
Mèlat, Núria Garriga, Aina i Júlia.
Entrenadors: Sergio i Olga.
Campionat aleví femení Jocs
Escolars Naix Llobregat: Acadèmia
Igualada CHI - CH Costerets negre
Van jugar pel CHI: Emma, Miriam, Ariadna, Clàudia, Iona, Júlia.
Entrenadors: Nico i Monica.

Lliga Catalana sènior femení: H Vilamajor 35 - CH Vilanova 20

Diumenge presentació dels equips dels Club
Handbol Vilanova
HANDBOL
Els locals s’imposen sense compassió
Tres derrotes i dues victòries pels
equips vilanovins, que preparen, per
aquest diumenge al migdia la presentació oficial de la nova temporada; serà a Can Titó a les 13.15h.
Al Vilanova li queda un calendari difícil fins al Nadal. Diumenge
passat a la tarda es desplaçava a
St. Antoni de Vilamajor per jugar
contra el líder. El Vilanova va estar
tou en defensa. En atac va trobar
porteria amb força facilitat però la
portera local els feu la vida impossible i els índex d’encert a gol varen
ser baixos. Aquest fet l’aprofitaren
les locals per marxar amb ràpides
jugades de contraatac i imposar
el seu joc ràpid i contundent. A la
mitja part el resultat reflectia un
contundent 18 - 8. A la represa, la
tònica fou similar i el Vilamajor dominava. Amb tot cap al final es va
aconseguir trobar forat i maquillar
una mica el marcador fins el 35 - 20
del final.

El Sènior B, jugava a casa davant el segon classificat, el BCN
Sants, un conjunt complert i de molta envergadura. L’inici fou fulgurant
per les de Barcelona que imposaren
un 0-6. Tot feia pensar en un partit
d’escàndol, però el Vilanova ordenà la defensa i desplegà el seu joc
d’atac aconseguint obrir el marcador. Al final 22-28. Bon regust de
boca, malgrat la derrota, per la reacció de l’equip.
El Juvenil va perdre a casa per
20 gols a 22 davant el líder de grup,
el Mataró. El partit fou molt ajustat durant els 60’ de joc, amb gran
esforç de les locals que varen mantenir el partit empatat duran molta
estona. Al final, una major banqueta visitant permeté fer canvis i l’esgotament passà factura a les vilanovines que acabaren perdent de dos.
L’equip Cadet del club vilanoví
inicià la segona volta com a visitants
a Tàrrega.
Les noies van acabar emportant-se els dos punts cap a casa, tot
i que no va ser uns del seus millors

partits; tancaven el marcador amb
un favorable 21-23.
La pista i el fred va jugar encontra les visitants les quals van
sentir-se molt incòmodes, a part
la defensa forta i agressiva de les
locals. A més, les vilanovines van
fallar molts llançaments de cara a
porteria, factor que va sumar-se a
que el marcador fos tan ajustat fins
arribar als últims minuts del partit.
Van jugar pel CHV: Laura Gasco, Laia Moyes, Marta Tapiolas,
Marta Díez, Sara Targa, Nerea Rodríguez, Xenia Mèndez (portera) i
Duna Barrera (portera). Dirigides
per: Joan Mèndez i Ana Vázquez.
Les infantils, per la seva banda
es van desplaçar a Canovelles. A la
primera part va destacar les accions
individuals vilanovines i una molt
bona defensa, D’aquesta manera
van poder agafar distància al marcador. A la segona part, la tònica
fou similar, unes bones recuperacions de pilota la millora del col·lectiu
d’atac van fer que el Vilanova s’emportés la victòria per 15 gols a 25.

2a Provincial B: CTT Vilanova 5 - CTT Agrupació Congrés 1

Jornada de paciència!!!
TENNIS TAULA
l CTT Vilanova va retrobar-se
amb la victòria, diumenge, en
una jornada on els palistes locals
van haver de fer gala d’una paciència infinita davant els rivals que
l’únic que feien era tallar, tallar i
passar boles sense arriscar res,
esperant l’errada del contrari si és
que es decidia a atacar. Els punts
arribaven a allargar-se fins a quatre i cinc minuts!
Els jugadors locals veient que
atacant s’estavellarien davant les
pales de pics que van resultar ser un
mur, els van pagar amb la mateixa
moneda, atacant només en els moments precisos. Pel que fa als resul-

E

tats la jornada no va començar molt
bé pels locals ja que Julio Morales
una mica fred i precipitat va caure
1-3 davant Jaume Ripollès; Manuel
Suero va jugar amb paciència i va
acabar empatant derrotant per 3-1
a Agustín Pérez.
Bernat López ho va tenir més
complicat davant un jugador de
nivell inferior que només passa-

va pilotes esperant l’avorriment
del rival, l’atac o l’errada, el que
li va passar a López que al final va
optar per buscar l’error de l’oponent i es va imposar amb sort, ja
que l’últim parcial amb 13-12 al
seu favor davant Jordi Rins, el va
acabar amb una bola que va fregar la taula per acabar guanyant
3-2. J. Morales també ho va tenir
complicat davant A. Pérez però va
guanyar per 3-2. B. López aconseguia el punt de la victòria després
de superar sense problemes a J.
Ripollès per 3-0 i M. Suero amb el
cap fred i molta paciència col·locava el 5-1 al parcial de la jornada
imposant-se a J. Rins per 3-1.
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Jornada negativa per als equips Subaru
d’Esquaix Igualada

PÀDEL
PadelCat 3a Masculí. Poques
opcions per l’equip de 3a Subaru caient 0-3 contra un potent La
Torre.
Marc Rabell/Josep Buron van
cedir 3-6, 0-6 amb José Martín/Manolo García, J.M. Pino/Pepe Ferrer
van caure amb David Gordillo/José Fernàndez 1-6, 2-6 i finalment
Juanjo De Miguel/Josep Ma Méndez també van perdre 1-6, 2-6 amb
Francisco Fonseca/David Ríos.
Lliga Pàdel +45 Oxford. Nova
derrota dels d’Oxford aquest cop
jugant a casa i contra Les Moreres.
L’equip Subaru Oxford no acaba de
trobar sensacions i de moment ja
ha encaixat 2 derrotes.
Isidre Marimon/Ramón Gabarró van caure 4-6, 5-7 amb Lluís Piqué/Jaume Mallart, els dos
germans Homs, Jordi i Albert va
empatar a 1 gràcies a un 6-1, 7-6
davant Jaume Bascompte/Manel

Vilarrubias, però en el decisiu Àngel Solé/Lluís Fernàndez van tenir
poques opcions caient amb Xavi
Valls/Toni Esteve per 2-6, 3-6.
Lliga Pàdel +45 Cambridge.
L’equip Subaru Cambridge va ensopegar en la seva visita al CT Piera,
tot i anar molt frec a frec el resultat final va ser de 2-1 pels Pierencs.
Xavi Linares/Xavi Balp va donar
un punt molt important guanyant
J.M Triavell/R. Costa 4-6, 6-3, 6-4,
però primer Josep Anton Colom/
Jordi Ferrer i després Jordi Soler/
Joan Corcelles van cedir davant J.
Alcon/Xavi Gil els primers i A Pascual/A. Garcia els segons.
PadelCat 2a Femení. Un puntet
molt important aconseguit en la
visita de les noies Subaru al Pàdel
Center Penedès. Alineació molt jove, on les noves incorporacions, les
2 Lauras, van guanyar el seu punt.
Resultats del parcials: Eva Jose
/ Laia Aguilera van cedir 0-6, 2-6.

Rosa Calvet / Joana Calvet van perdre 1-6, 2-6, i Laura Molina / Laura
Barco van guanyar 6-2, 6-3.
PadelCat 3a Femení. Les noies
Subaru de 3a van jugar un partit
de molta lluita davant l’Espadel
d’Esparraguera. El resultat final va
ser d’1-2.
Trini Pacheco/Encarna Delgado
van perdre per un igualat 7-6, 3-6,
6-6 amb Sònia García/Ingrid Vilella,
Rosa Mas/Sílvia Farrés van empatar
després d’una convincent victòria
6-3, 6-2 amb Jasmina Montserrat/
Ascensió Blanco i finalment en un
partit igualadíssim, Joanna Dalmases/Imma Llopart van perdre per la
mínima 6-7, 6-3, 6-7 amb la parella
Julia Blanco/N. Selles.
PadelCat 4a Femení. Desplaçament a Santpedor on les noies
Subaru van perdre per 3-0, amb
un rendiment molt digne tenint
en compte que parlem d’un equip
molt nou i amb poca experiència.
Joanna Bisbal/Marta Pujol van
caure en 2 sets amb Àngels Sierra/A. García, Cristina Hernández/
Antònia Camacho van cedir en un
renyit 4-6, 5-7 amb Isabel Lanza/
Sònia Marquez i finalment també
en un igualat partit Gemma Basols/
Raquel Alonso van també perdre
4-6, 5-7 amb Engràcia Costa/Marta
Gannau

2a estatal: Stadium Casablanca Saragossa 2 - CPP Igualada CTAI 4

Victòria ajustada

TENNIS TAULA
l passat cap de setmana nou
desplaçament a Saragossa per

E

disputar un encontre contra un
rival molt complicat per la seva
classificació.

El partit va anar molt igualat,
decantant-se les partides pels nostres palistes en finals molt ajustats.
Jugaren: Daniel Luco (2), Francesc Masip (2) i Carles Contreras.
Desprès d’aquesta victòria el
balanç de la temporada és de tres
victòries i tres derrotes.
El pròxim partit es disputarà
el proper 2 de desembre a Tarragona, contra el Club Natació
Tarraco.

Pluja de podis per a l’Escola Esportiva CERRR
Igualada a Girona

CURSES DE MUNTANYA
issabte va tenir lloc a Girona
l’última prova de la lliga Catalonia Kids Cup, en paral·lel a la
Cursa de Muntanya de Girona.
Un cop més, una nombrosa delegació igualadina va participar en
aquesta competició que tancava la
temporada 2017 i en què s’havien
d’acabar de definir les posicions
del rànquing general de la lliga.
En aquesta ocasió, la CMG Kids
oferia un traçat divertit i tècnic
que va fer gaudir molt als participants.
En categoria minibenjamí, en
un circuit d’1 km, Anna Salvador
va assolir el tercer lloc femení, que
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li permet aconseguir un 2n lloc a la
general de la seva categoria en el
total de la temporada.
En categoria prebenjamí, Jordi
Salvador va ser 11è i va acabar 8è
de la classificació final de la temporada. En aquesta mateixa categoria, Íngrid Díaz-Guerra (CAI) va
aconseguir un segon lloc final, que
li permet mantenir el segon lloc de
la classificació general.
En benjamins, sobre un circuit
de 3 km, els resultats també van
ser molt bons. Roger Quintana va
acabar en 4a posició. En fèmines,
Martina Solà i Laia Alonso es van
repartir la primera i segona posició
amb només dos segons de diferèn-

cia. Així mateix, en el general de la
lliga, elles dues també van ocupar
en la mateixa posició el primer i
segon lloc de la general.
En categoria aleví es van aconseguir dos podis. Jan Solà va acabar tercer i la seva germana Ona
va ser segona. D’aquesta manera,
Jan Solà aconseguia el bronze en
la categoria i
Sira Díaz-Guerra (que no va
participar en la cursa de CMG) la
tercera posició general. Per la seva
part, Ona Solà va aconseguir acabar en cinquena posició.
Finalment, en la categoria absoluta (infantil), Carlota Díaz-Guerra, que ja arribava en primera posició a la lliga adjudicada, va aconseguir un tercer lloc en aquesta
prova. En masculí, Nil Alonso va
ser 4t i Isaac Alos, que s’estrenava
en la competició de muntanya, va
acabar 6è. A la classificació final,
victòria per a Carlota Díaz-Guerra
(per segon any consecutiu) i 8a i
12a posició per a Nil Alonso i Guillem Malet, respectivament.
Moltes felicitats a totes i tots
per aquests bons resultats!
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Inscripcions al torneig
Marató de TV3 a l’Infinit
PÀDEL
a s’han obert les inscripcions per
participar al torneig per la Marató de TV3 que organitza l’Infinit
i que es disputarà de 13 al 17 de
desembre, en les categories de 1a,
2a, i 3a masculina, femenina i mixta. La fase prèvia es jugarà dijous,
divendres i dissabte (3 partits a 9
jocs) i la fase final el diumenge
(eliminatòria, partit sencer).

J

Per participar cal fer la inscripció a la recepció de l’Infinit.
El preu és de 20 euros per als
socis i 22 euros per als que no ho
són, i inclou un Welcome Pack
amb samarreta tècnica, grip i aigua.
Hi haurà copa per als campions de cada categoria i sorteig
de regals per a tots els participants.

Resultats dels equips de l’Infinit

PÀDEL
ls equips federats ja han acabat
la temporada, en què cal destacar la permanència de l’equip
femení “A” a primera divisió, a
més de la gran 5a posició del masculí “A” a primera divisió i, per
finalitzar, la continuïtat a segona
divisió del masculí “B”.
A partir d’ara ja s’està treballant de cara al 2018 per enfortir
aquests tres equips federats.
Els equips de la Lliga Padelcat
han tingut sort diversa, però cal
destacar l’equip Infinit “C” mascu-
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lí, que va guanyar el derbi igualadí
a la pista del +kpadel per 1-2 i està
fent un inici de temporada molt
regular.
Els resultats del cap de setmana passat de tots els equips de l’Infinit a Padelcat van ser:
3a masculina: +kPadel 1 - Infinit “C” 2
4a masculina: Infinit “D” 0 Can Bonastre 3
3a femenina: Tot Padel 1 - Infinit “B” 2
4a femenina: CE Moià 3 - Infinit “C” 0

Bona jornada per als equips
Meskpadel

PÀDEL
a majoria dels equips del club
Meskpadel van aconseguir la victòria el cap de setmana passat.
El Padelcat masculí +16 va jugar a casa contra el CT Can Bonastre A, guanyant per 2-1.
El Padelcat masculí 3a va perdre per 1-2 contra l’Infinit C, a casa
també.
El Padelcat +35 va caure a casa
contra el CT Olesa per 0-3.
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El Padelcat mixt va guanyar
per 2-1 contra el CT Piera jugant
com a local.
El Padelcat femení 2a va guanyar per WO contra l’Indoor Igualada.
El Padelcat femení 4ava guanyar per 0-3, com a visitant, davant
el CT Manresa.
Enhorabona a tots, i a seguir
lluitant!

Dos ors per als joves
esportistes del Gui
TAEKWONDO
n total de deu joves esportistes
del Taekwondo Gui d’Igualada
van participar al Campionat de Catalunya Infantil que es celebrava al
poliesportiu de la Mar Bella de Barcelona. La representació igualadina
va aconseguir dos ors, cinc bronzes i
tres quarts llocs.
Ana Alonso i Nizar Hasa es van
penjar la Medalla d’Or. Pol Gorge
Camus, Dennis Sant Joan, Alfonso
Alonso, Iker Gomez i Ainhoa Leiva
eren tercers amb Medalla de Bronze,
i Carles Gonzalez, Unai Gomez i Lina
Azza defensaven una quarta posició.
Des del club es vol agrair als pares i
als Coachs, Judith Fei, Jordi Posada i
a Maribel Garcia, la seva gran col·laboració.

U
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Veterans: Badalona 3 - AV Igualada 0

Derrota injusta

1a Catalana: CF Igualada 3 - FC Martinenc 1

Una primera part excel·lent dóna els tres
punts als blaus
FUTBOL
mportant victòria en el debut de
Josep Vicenç Mestre a la banqueta
igualadina. En uns primers quaranta
cinc minuts espectaculars, els blaus
van aconseguir superar al líder de la
categoria.
Partit de gran dificultat el que
es va disputar a Les Comes.
Els igualadins sabien que havien de donar-ho tot al camp per
a poder competir davant un grandíssim rival, que sols havia perdut
un partit. I així ho van fer. Després
d’uns primers cinc minuts en què
els visitants inquietaven la porteria
local, una gran jugada col·lectiva
dels blaus, lluitada fins al final per
Doblas, va acabar als peus de Martí,
que posava l’un a zero al marcador,
al minut set. El partit començava
de la millor manera, però no valia
badar.
L’equip va créixer en confiança, i a mesura que passaven els minuts, els de Josep Vicenç dominaven
més el joc. A conseqüència d’aquest
domini, al minut vint, Morillas va
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Xavi Cantarell

FUTBOL
on partit dels blaus en el seu
desplaçament a Badalona, un
dels equips capdavanters del campionat. A mesura que avança el
campionat l’equip blau va agafant
millor ritme, tenint en compte que
pràcticament a cada jornada es
configura un equip nou, ja que les
lesions i compromisos, fa que els
jugadors disponibles rendeixin a
un nivell més que acceptable.
Partit de tu a tu dels igualadins, que amb les circumstàncies
esmentades van haver d’afrontar
el matx contra un Badalona amb
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dotze, ja que s’avançaren els locals
amb un gol en clar fora de joc i
respongueren els blaus amb magnífica jugada de Xavi Cantarell que
empatà el partit i incomprensiblement, el jugador número dotze
anul·là un gol legal. Desconcertats
els igualadins en ràpida contra,
tornen a prendre avantatge els locals, que van rematar la feina ara
si, amb un golàs de voleia des de la
mitja distància. La propera jornada
els blaus rebran al Júpiter a Les
Comes.
AVI / Joan Tort

Preferent Infantil G3: CF Júnior A 2 - AE Piera A 0

El gol es va resistir

Jan, migcentre

FUTBOL
iumenge a migdia es jugava el
partit entre el Júnior i el Piera
corresponent a la novena jornada
de la lliga.
Vistós a la primera part, tots
dos equips es tenien molt respecte
i les oportunitats de gol per una
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i altra banda eren escasses. I amb
el marcador a zero marxaven als
vestuaris.
A la represa en una jugada de
córner els locals van superar el mur
visitant fent pujar el primer gol al
minut 37. El Piera no es va enfonsar i ara si apretaven de valent,
van tenir d’ocasions clares de gol
com, una pilota creuada a l’àrea
gran que no va trobar rematador
i una altra més que es va estavellar al pal llarg i alguna més que
va desviar el porter local. Però al
minut 56 amb els visitants amb les
línies defensives molt avançades,
tractant de buscar l’empat, va arribar el segon de l’equip local, sentenciant el matx i fent que els pierencs no s’enduguessin cap punt
cap a casa.
Van jugar per l’AEP: Aaron,
Àlex C, Àlex M., César, Jan, Lucas,
Miguel, Nathan, Oscar, Pablo, Pol,
Sergi, Sergio i Yerai (p). Entrenadors: Paco i Aleix

Resultats dels equips del
Club Futbol Sala Òdena
FUTBOL SALA
Resultats de la setena jornada
de lliga:
Femení: FS Castellbisbal 3 - CFS
Òdena 0
Sènior: CFS Òdena 3 - Alt Berguedà 4
Juvenil: CFS Òdena Keops 4 FS Castelldefels “A” 3

Juvenil: FS Olesa 4 - CFS Òdena 1
Cadet: CFS Òdena 4 - UD La Torre de Claramunt 4
Infantil A: AE Martorell C 1 - CFS
Òdena A 5
Infantil B: FS Olesa C 2 - CFS
Òdena B 1
Aleví: FA Vilatorrada 10 - CFS
Òdena 1
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aprofitar un error de la defensa
barcelonina per entrar dins l’àrea i,
quan anava a xutar, va ser objecte
de penal. Èric no el va fallar i els
anoiencs ampliaven distàncies, dos
a zero. En aquell moment, el partit
va baixar revolucions, fet que va
provocar una superioritat molt més
clara dels locals.
El partit semblava que arribaria al descans sense cap més canvi,
però una gran passada interior de
Doblas a Martí va fer pujar el tercer
al lluminós, al minut quaranta quatre. Les Comes era una autèntica
festa, però no es podia baixar el
pistó.
A la represa, semblava que la
dinàmica de joc seria la mateixa,
3-0 al marcador i domini dels blaus.
Martí va tenir a les seves botes el
quart, però el porter la va desviar
a corner. Els minuts passaven sense
haver moltes ocasions per part de
cap equip.
No obstant, al minut 65, un jugada aïllada va ser refusada per Lledó i el rebuig el va aprofitar el Mar-

2a Nacional femení: CF Pardinyes 3 - CF Igualada 1

Les blaves no poden puntuar a Lleida

FUTBOL
es blaves van patir una remuntada a la segona part, i van tornar
de Lleida sense sumar cap punt.
L’Igualada va aconseguir realitzar una bona primera part, on van
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prioritzar el joc directe i les accions
a pilota aturada per fer mal al rival.
Un equip amb molta intensitat
va predominar durant la primera
part. Tots aquets factors van portar
a tenir ocasions de gol per poder
avançar-se al marcador, però no va
ser fins al minut 32, que Mariona
amb un xut potent amb l’esquerra
va ficar el 0-1 al marcador, amb el
qual s’arribaria al descans.
La segona part no va començar
gaire bé per les igualadines, que
van perdre el control del joc i van
començar a arribar aproximacions
del Pardinyes des de les bandes.
Malauradament, en una jugada
on la defensa blava no va estar gaire encertada, la davantera rival es
va plantar davant de Noelia per fer
el gol de l’empat.

Minuts més tard, el Pardinyes
que seguia apretant a les blaves,
amb una acció a pilota aturada va
fer el segon gol, a través d’un tir
lliure directe.
Amb el marcador en contra,
les blaves van intentar crear jugades d’atac, però totes eren neutralitzades per la defensa lleidatana.
En els últims minuts, i amb l’equip
al davant, va arribar el 3-1 en un
contraatac.
Amb aquesta derrota l’equip
s’allunya de la zona de play off i
es posiciona a la part mitja de la
classificació amb 14 punts.
Diumenge l’equip juga a les
Comes davant la seva afició, a les
4 de la tarda, on rebrà el RCD Espanyol.

Propera parada: Alacant, campionat
d’Espanya
GIMNÀSTICA RÍTMICA
es gimnastes de l’Igualada Club
Gimnàstic Aula, viatjaran avui
dijous cap a Alacant per participar
en el que serà el seu primer Campionat d’Espanya.
El conjunt benjamí base Nacional modalitat 5 pilotes, format per
Martina Espinalt, Gina Castelltort,
Laia Sànchez, Arlet Oliva i Mar Vázquez, van aconseguir classificar-se
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per al campionat nacional base de
conjunts el passat 8 d’octubre a Figueres. Aquestes joveníssimes gimnastes de 8 i 9 anys, que només fa
3 mesos que estan treballant amb
aparell, han demostrat estar a l’alçada de gimnastes més experimentades i defensar a gran nivell el nom
del club igualadí.
Les igualadines competiran demà divendres, a les 19.40 h, i es po-

drà seguir en directe via internet.
Les seves entrenadores, Maite
Sànchez i Laura Martínez, manifestaven el gran repte que ha suposat per a elles portar aquestes
petites grans gimnastes a tan alt
nivell. Sens dubte, una gran fita per
a aquestes joveníssimes gimnastes
que debuten a nacional. Molta sort
i a seguir treballant de valent, com
ja està fent el club igualadí.

Festa pel 8è aniversari d’Infinit
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tinenc per a posar el 3-1. Quedava
molt per treballar.
Els visitants van pujar la intensitat i van ser molt més directes en el
joc, el que va fer que hi haguessin
diferents ocasions pels de Sant Martí. Afortunadament, el gran encert
del porter blau i els pals van fer que
no es mogués el marcador.
Els igualadins van tenir alguna
ocasió més al contracop per a poder sentenciar el partit, però no es
van poder materialitzar i el matx va
acabar 3-1.
Amb aquests tres punts, el CF
Igualada escala fins a la setena posició, amb divuit punts. El pròxim diumenge, els blaus es desplacen fins
a Terrassa per a jugar contra el San
Cristóbal, a les 12 del migdia. Un
rival molt intents, que de ben segur
farà suar als blaus per a retornar
amb resultat positiu.
Van jugar pel CFI: Lledó; Eloi,
Thomas, Juan, Bernat; Moragas,
Güell (Iloie 88’), Eric, Morillas (Abdel
73’), Martí (Joel 80’); Doblas (Fran
60’).
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l dimecres 15 de novembre el
Complex Esportiu Municipal Infi-

nit va celebrar el 8è aniversari de
la seva obertura. Al llarg de tota

la jornada es van fer activitats dirigides per a tots els socis i sòcies
del centre. Cal destacar les sortides
amb BTT, el grup de Running, els
Aquagyms, Pilates i Zumba. Totes
les activitats van gaudir d’obsequis. Activitats les quals van ser
molt ben acollides.
El proper acte a celebrar serà la
col·laboració solidària d’Infinit a la
Marató de TV3 amb un Torneig de
Pàdel que es durà a terme del 13 al
17 de desembre.

ESPORTS
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Una victòria i dues derrotes
per als equips de l’Òdena CB

Sènior masculí A: CB Igualada 99 - CB Valls 70

Gran joc d’equip

BÀSQUET
l partit comença amb ritme visitant i amb petits avantatges per
ells, l’Igualada no podia córrer al
contraatac i això afavoria al CB
Valls, 21-17. El 2n quart els locals
posen una marxa més i això es
comença a notar en més transicions, més intensitat, els atacs guanyaven a les defenses així doncs
mitja part 49-41. A la represa es
veuen dels millors minuts de l’Igualada en el que portem de la temporada, defensa agressiva, moltes
ajudes i joc ràpid i això es tradueix
en un 76-56. L’últim quart els locals
segueixen igual i no troben resposta
per part dels visitants, que en un
gran desplegament i ambició com
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a equip no obtenen resposta, final
99-70 contra un dels rivals mes difícils de la categoria.
Van jugar pel CBI: Riu R. (9),
Burgués E. (18), Carrión S. (8), Torres
J. (4), Benito M. (7), Fons C. (14),
Garcia M.A. (13), Gual A. (6), Farrés
S., Tejero E. (18) i Camí P. (2).
Resultats dels equips base del
CB Igualada
Premini masculí: CB Igualada 30
- L’Hospitalet A 58. Un bon partit
a casa contra els líders, igualat fins
a l’últim quart, en què ens han fet
un parcial de 20 punts. Per la resta,
actitud positiva en els altres quarts.
Premini femení: Ekke Lleida 44 CB Igualada 58
Mini masculí B: CB Igualada 14
- Joviat-Salle 64. Van jugar pel CBI:
Jordi Marbà, Jaume Sola, Gerard
Camps, Jan Aguilera, Dídac Calafell,
Marc Sabat, Jan Pedragosa, Guillem
Brunet, Aniol Farrés i Manel García.
Mini femení B: CB Igualada 27 CB Natació Sabadell B 77. Van jugar
pel CBI: Laia Morera, Clara Enrich,
Cesca Pintó, Clara Compte, Vinyet
Ambrós, Maria Graells, Martina Castells, Jana Garí, Íria Cantero, Laura
Viladrich i Isabel Enrich.
Cadet femení B: CB Igualada 45
- Bàsquet Sitges A 57. Van jugar
pel CBI: Ainoa, Mar C., Carlota, Sira,

Clàudia, Aina, Precious, Laia, Mar S.
i Christiana.
Cadet masculí B: Tecla Sala A
61 - CB Igualada 43. Van jugar pel
CBI: Dani Jiménez, Gabriel Balsells,
Gil Bachs, Carles Tort, John Salvador,
Adrià Peña, Arnau Brunet, Joan Albareda i Abdulai Bah.
Cadet masculí C: Bàsquet Molins 58 - CB Igualada 52. Partit molt
disputat contra un rival molt dur.
Es van lluitar totes les pilotes i es
va pressionar les línies de passada,
però en alguns moments al rebot es
va fallar. A 10 segons del final es pedia de 2, però en xiular tres antiesportives seguides va ser impossible
remuntar.
Cadet femení C: CB Castellbisbal
36 - CB Igualada 43. Van jugar pel
CBI : Elena, Gisela, Helena, Nàstia,
Jana, Andrea, Gal·la, Aina, Joana i
Alba.
Júnior masculí: Sedis Sideca 65
- CB Igualada 58. Van jugar pel CBI:
H. Jörgens, M. Garriga, G. Soteras,
T. Lamolla. B. Soteras, M. Criado,
I. Raurich, N. Riba, A. Matencio, R.
Marsà, E. Tomas.
Sots-21 masculí: CB Corbera Negre 91- CB Igualada 30. Partit per esborrar i passar pàgina. Cal aprendre
dels errors.

Cap de setmana positiu dels equips del
Vilanova del Camí BC Endavant

BÀSQUET
’equip Cadet femení va caure derrotat davant el Col·legi Monalco
pel resultat total de 30-43 i 6-10 en
el sistema de puntuació del Consell
Esportiu.
Els dos primers quarts van caure
clarament del costat visitant i es va
arribar al descans amb el marcador
de 9-24. El tercer quart va ser el millor de les locals i es van imposar per
13 a 5, però no van poder culminar
la remuntada.
Van jugar pel conjunt vilanoví:
Carla Bocache, Carla García, Irene
Leno (8), Lucía Moreno (2), Clàudia
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Nuncio, Anna Palacios (9), María Palacios (9), Sofía Sancho i María Vega
(2). Entrenador, Carlos Fratila.
L’equip Cadet masculí va sumar
la segona victòria consecutiva a casa
del EEM Sant Quintí per 24-43.
Molt bon partit dels nois amb
un joc molt consistent tant en defensa com en atac.
L’equip va sortit molt endollat
i des de el primer moment va anar
agafant diferències al marcador.
Amb una bona regularitat en l’anotació quart a quart, el resultat no va
estar mai en perill. El treball de tot
l’equip en defensa va fer la resta.

Van jugar pel conjunt vilanoví:
M. García (8), A. Sala (8), P. Pons,
C. Martínez (6), A. Cano, M. Valero (2), C. Palacios, M. Hammich (2),
E. Vives, C. Lorenzo (6), Cobo (8),
Chacón (3) i G. Paoli. Entrenador,
Òscar Borrega.
L’equip Sènior femení de nou
va fer un magnífic partit davant
de l’Escola Pia amb el resultat de
76-40.
Partit més plàcid que els jugats
fins ara. Una sortida brillant de
les vilanovines, amb una defensa
perfecta i un atac ple d’encerts, va
deixar el partit quasi resolt, amb
el resultat de 24-6. Al segon quart
hi va haver una tímida reacció de
les visitants, però de nou al tercer
i quart les noies van mostrar el seu
caràcter guanyador i es van emportar el partit amb facilitat.
Van jugar pel conjunt vilanoví:
Marina Espejo (11), Clara Bargalló
(25), Clàudia Oller (7), Clàudia Miramunt (19), Marina Palmés (2), Mariona Barral, Clara Roca, Anna Palacios, Núria Torrens (6) Irene Leno
(2) i Alexandra Vives (4). Entrenador
Alexey Domènech.

Resultats de la SE Casal Català dels Hostalets

BÀSQUET
issabte passat, per fi, els benjamins van debutar a la lliga, va
ser a casa del CB Cornellà. Un dia
per a molts d’ells especials ja que
era la primera vegada que salta-
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ven a la pista. Una barreja de nervis
i desig tant dels jugadors com de
les famílies per veure la posada en
escena de les joves promeses.
Un partit de córrer amunt i avall,
sense saber gaire el per què de tot
plegat, però els petits hostaletencs
s’ho van passar molt bé i van tenir el
premi de guanyar un quart. Resultat
a cistelles 35-8, a punts 10-6.
Van jugar: Quim A., Martí T.
(2), Fatima O. (6), Alma R., Salma
L., Max G., Noa R., i Stefano C. Entrenadora Laia Garcia. Dissabte jugaran als Hostalets de Pierola, a les
11h del matí davant de l’escola Garigot.

33

Pel que fa a l’infantil Bàsquet
Hostalets-Aislux, va rebre a casa a
Institut Pere Vives Vich.
Va ser un partit plàcid pels locals, jugant a bon nivell i molt més
concentrats que en altres ocasions.
Van fer un primer quart magnífic,
amb bon encert cara al cèrcol i amb
jugades treballades de passar i tallar
compaginat amb una bona defensa
que va tenir com a premi la victòria.
Resultats amb punt 12-4
Van jugar: Dani R., Gabriel G.,
Salma O., Vinyet V., Jacob T., Guillem A. i Marouan E. Entrenador
Carlos Iglesias.

BÀSQUET
Sots 21: CB Manyanet Les Corts
42 - Òdena CB 43
Nova victòria de l’equip Sots-21,
aquesta vegada per només un punt
de diferència. El resultat demostra
la igualtat durant tot el partit.
Un primer període força igualat
no feia pensar que durant el segon
les coses canviarien, però la falta de
concentració, tant en defensa com
en atac, per part dels odenencs va
provocar que es marxés al descans
amb un resultat desfavorable de 9
punts. Un canvi de defensa i una
millor actitud va provocar la remuntada i es va començar el quart període amb un avantatge de 2 punts.
Durant aquest període les errades
per part dels dos equips van fer que
es decidís el partit gràcies a l’encert
en dos tirs lliures quan restaven 10
segons.
Van jugar per l’Òdena CB: Torrellardona (2), Torrens (21), Fuentes,
Porredón, Calle, Poncell (7), Vidal (2)
i Rosich (11) i Palomas.
Sènior “A”: CBSAPS 67 - Òdena
CB 59
L’equip sènior va patir una derrota a Barcelona amb un marcador final que no reflecteix la igualat
existent durant tot el partit. A només 1 minut del final el desavantatge era de només 2 punts (59 a 57),
però un parcial final de 8 a 2, amb
un triple i una jugada de 2+1 inclo-

ses, va sentenciar definitivament el
partit.
Abans d’arribar a aquest desenllaç els odenencs havien dominat el
1r quart (12 a 18), mentre que els
locals reaccionaren en el 2n, aconseguint l’avantatge més ampli de tot
el partit amb 12 punts (37 a 25). La
reacció dels odenencs va propiciar
arribar al final del 3r quart amb un
avantatge mínim (50 a 49). La igualtat va ser la protagonista durant tot
el darrer quart, en què els barcelonins van distanciar-se amb el parcial
comentat anteriorment.
Van jugar per l’Òdena CB: Máximo (7), Estany (10), Vives (6), Marimón (10), Lorente (7), Mercadé (11),
Soriano (2), Tarrida (6) i Santiago.
Sènior “B”: CB Castellet 54 Òdena CB 49
Igualtat total en el partit que va
disputar el sènior “B” a la pista del
CB Castellet: 11 a 10 al final del 1r
quart, 25 a 25 al descans, 38 a 38 al
final del 3r.i 45 a 45 a 4 minuts del
final del partit.
Amb empat al marcador, dos
tirs lliures fallats de manera consecutiva i un posterior triple dels
locals es va propiciar un parcial de
8 a 0 (53 a 45) a només 1 minut del
final, totalment insalvable.
Van jugar per l’Òdena CB: Martí
(15), Marimón (6), Sánchez (14), Piera(8), Fajas (3) i Vidal (3).
ÒCB

Cròniques de l’Igualada
Vòlei Club

VOLEIBOL
l passat dissabte el Jorba Solà
Sènior masculí de l’Igualada Vòlei Club es va desplaçar a la
pista de la Torre de Claramunt CV
per disputar una nova jornada, els
igualadins es van emportar els tres
punts. El partit va acabar amb un
marcador de 0 set a 3 (12-25/2225/20-25). Els visitants no van fer un
bon partit, però van poder guanyar
el partit sense gaires problemes.
Dissabte a les 4 de la tarda l’
IVC rebrà al “fortí” de les Comes al
CV Reus.
El Sènior Femení A va perdre
per 0-3 davant el Sant Pere i Sant
Pau, deixant a les igualadines a la
cua de la classificació.
Pel que fa al Sènior Femení B es
va desplaçar a Castellar del Vallès
per disputar un partit que no es va
decidir fins el “Tie Break”; el 1r set
va ser ràpid, però la mala coordina-
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ció de les jugadores i varies errades
no forçades va fer que es perdés el
2n i 3r set, el 4t se’l van endur les
d’Igualada amb un joc més encertat
i destacant un canvi més positiu i
agressiu. Així les de l’IVC van sentenciar el partit amb un contundent
8-15.
Els equips base
En la seva visita a Terrassa el
Juvenil Masculí perdia per un 3-2,
en un partit d’alta intensitat amb
un conjunt del seu nivell; petits detalls van fer que al final caigués per
l’equip local.
El diumenge el Juvenil Femení
va enfrontar-se al Vilafranca, al 1er
set van jugar amb ganes i esforç, en
el 2n la típica relaxació van fer pujar
les del Penedès que també es van
emportar el 3r, el quart va ser per
les de l’IVC i un set final d’infart que
acabar 17-15 a favor del les igualadines.
El Cadet Femení també guanyava davant el Vilafranca per 3-1.
L’Infantil Femení va perdre davant el Barça per 0-3.
L’Aleví, en el tercer partit de la
temporada va acabar amb victorià
clara per 4 jocs a 0 contra el Vilobí
del Penedès. Tot i un fluix rival, cal
felicitar a tot l’equip pel bon treball
que han fet, la concentració i el joc
d’equip que comença a desplegar.
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Sortida dels mini
excursionistes de l’Emili
Vallès al coll Gossem de
Castellfollit del Boix

EXCURSIONISME
iumenge passat ens aplegàrem uns vint-i-cinc mini excursionistes en l’inici de curs 2017-18
d’aquesta secció de l’AMPA del
CEIP Emili Vallès.
Deixem els cotxes abans d’arribar a Castellfollit i seguim per la
pista que va carenejant cap a la
serra de Rubió i els molins de les
Maioles. Aviat trenquem cap a la
masia de Cal Vila i d’aquí tornem
de nou als penya-segats. Travessem la carretera de Maians a Castellfollit i per un sender anem remuntant fins al geodèsic del Coll
Gossem, a 800 metres d’alçada i
amb magnífiques vistes de la conca
d’Òdena, Montserrat i el Bages.
Sorprèn moltíssim tota l’extensió
cremada fa un parell d’anys al voltant de cal Rossinyol.
El dia no és net però l’estada és
molt agradable sense gairebé gens
de vent i per tant podem assaborir
un bon esmorzar. A dalt del coll,
punt estratègic de geocatxing, hi
trobem un dels tresors d’aquest
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joc-esport i hi deixem esment del
nostre pas.
De baixada, i carenejant de
nou per la banda de Manresa, trobem molts arbocers. Aquesta espècie és un veritable arbre, encara
que pel seu port sembla més aviat
un arbust. El seu fruit són les llampants i estètiques cireretes d’arboç
o cireretes de pastor, una baia esfèrica, carnosa i groguenca per dins i
granulada i aspra per fora, amb un
color vermellós molt intens quan
madura. És comestible i dolça, però
no agrada a tothom. Es diu que, si
se’n mengen massa, pot emborratxar! Malgrat que aquestes baies
són abundants a les muntanyes, no
és fàcil trobar-ne al mercat.
Després de corriols i camins estrets arribem a la font del Tinell, on
justament només hi raja un petit
rajolí d’aigua malgrat que el paratge és ben humit i ple de figueres.
Aquest indret posa punt i final a la
sortida d’avui, en el transcurs de la
qual ja hem programat tot el curs.

Jornada regular de l’equip A
del Bitlles Igualada

BITLLES CATALANES
l darrer cap de setmana el equip
de bitlles Igualada A va rebre
a Les Comes l’equip Ametllers per
disputar la cinquena jornada de
lliga guanyant el primer partit i
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Veterans del Club ExcursionistaUecanoia

Congost de Valldellós i Cova del Bolet (Mediona)

EXCURSIONISME
l’extrem més meridional del terme de Mediona (Alt Penedès),
prop de la carretera de Guardiola
a Font-rubí, hi ha el grup de masies
de les Pareres, d’origen medieval, si
bé se’n té constància des del 1143,
quan era una quadra de senyoria. Molt a prop hi ha una petita
capella, documentada des de 1596,
reconstruïda després de la Guerra
Civil. És Sant Salvador de les Pereres, una ermita de reduïdes dimensions que consta d’una sola nau, amb
absis de planta semicircular i volta
de canó que comença sobre una
motllura horitzontal i campanar de
cadireta. Entrada frontal amb llinda
de pedra i petites finestres laterals.
Construcció amb materials pobres:
pedra menuda, argamassa i guix.
Hi anem a donar un cop d’ull a la
tornada.
La ruta que fem els veterans el
dijous 16 de novembre comença a
tocar de la masia de cal Pere Saumell (on deixem els cotxes) i passa
per les Pareres. Tot seguit puja de
valent pel Congost o Fondal de Valldellós, que queda encaixonat entre
la serra del Bolet i de Clivelleres, Hi
destaquen un seguit de cingleres
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amb cavitats en una vessant informe, humida, plena de blocs i roques
esllavissades. És un espai de gran valor ecològic on viuen espècies protegides per a niar-hi les aus i el pas
de persones només és possible durant els mesos de juliol a desembre.
L’alzinar muntanyenc i les pinedes
de l’obaga creen túnels de verdor
bellíssims fins a arribar a la Cova del
Bolet. Bonic paisatge i en general
bons panorames vers la zona del
Turó de les Clivelleres i de la carena
que ens portaria al Pas del Lladre o
de la Guineu i a l’esvelta Agulla de
Valdellós.
Fem bona aturada a la cova del
Bolet (a 633 m. a.), una de les més
populars de la comarca i un dels
indrets més llegendaris del Penedès. Disposa d’un parell de boques
d’entrada que permeten accedir a
una gran sala que havia estat habitada. Els que hi vivien vuit mil anys
abans de Crist caçaven cérvols, caragols i conills, i collien fruites dels
alzinars. Posteriorment (4000 aC) els
seus estadants ja coneixien l’agricultura i tenien ramats d’ovelles. La
cova també es va utilitzar durant
l’edat de bronze i, fins i tot, s’han
trobat restes d’època medieval. És

Foto: Jaume Sayós

un ajustat 11-8 en el cinquè set.
A mesura que va avançar el campionat, el jove igualadí es va anar
entonant clarament, guanyant primer a quarts al txec Ondrej Uherka
i a semis a l’anglès Lyell Fuller. A la
gran final, el Bernat va jugar el seu
millor partit dominant l’austríac
Aqel Rehman per 13-11, 11-6, 8-11,
11-3. Propera estació, mundials per
equips a Marsella.

molt fonda; hom ha amidat 80 m
en una de les galeries i 50 m més
en una branca lateral. Se’n conten
un munt de llegendes; una d’elles,
transcrita per Joan Amades, explica
la dissort de tres donzelles que trencaven el cor dels pretendents amb
prometences que mai complien, i els
joves, farts i dolguts, van cercar les
males arts d’una bruixa que encantà
les tres mosses, encantament que
sols cessava quan s’aturava el brogit
del riu que diuen que passa per la
fondària de la cova. També s’explica
que al fons per on llisca aquest riu
cabalós (de fet, el riu existeix en
realitat) si el creues s’arriba al començament d’un nou món com de
joguina.
Pugem vers la font de Conilles
(690 m), a l’inici del fondal de Valldellós, prop del camí que del Bolet
porta a Sant Joan, ombrejada per
una gran alzina i un plàtan. També
coneguda per font de Sant Joan
de Conilles perquè té un plafó de
ceràmica amb la figura del sant,
una taula rodona de pedra i un
banc circular que aprofitem per
esmorzar-hi. Tot seguit es passa
pel Bolet, antiga quadra, gran masia resultat de nombroses ampliacions. Hi ha un forn rural de pa i
de rebosteria. Un xic més enllà, la
Casa Nova del Bolet i prompte un
corriol molt pedregós que baixa
ben dreturer, escarpat i rost fins a
la pista que ens portarà novament
a les Pareres.
Resum de la matinal: Participants, 34. Distància, 9 km. Desnivell
acumulat, 330 m. Temps net de camí, 2,15 h. Coordinadors, Josep M.
Esteban i Josep M. Dàvila. La pròxima excursió serà el dijous 30 de
novembre, des del Coll del Bruc pujarem a Fembra Morta, i baixarem a
la Font del Ferro, Maset d’Artigues i
balma de Can Soteras.
Text i foto: Joan Mollà P.

Caminem per Montserrat amb la Colla
Excursionista de Vilanova del Camí

perdent el segon amb els següents
resultats: primer partit Igualada A
369 Ametllers 354 i el segon Igualada A 342 Ametllers 353. L’equip
B va ajornar l’encontre.

Bernat Jaume guanya el seu
primer títol professional
ESQUAIX
esprés de tres finals perdudes
a Bratislava 2016, Iran i Melbourne 2017, per fi l’anoienc Bernat Jaume va poder sumar el seu
primer títol professional PSA guanyant el Romania Open Squash.
L’igualadí no va tenir un torneig gens fàcil. A primera ronda
va tenir molt problemes davant el
campió de Brasil Vinicius Rodrigues
necessitant 5 jocs i guanyant per

23 de novembre de 2017

EXCURSIONISME
iumenge passat, 27 integrants
de la Colla hem fet una matinal per la muntanya de Montserrat.
Comencem la caminada seguint el torrent de la Salut en direcció est. Aquest torrent es troba
a prop de Collbató, al límit sud de
la muntanya. Al matí aquest paratge és ombrívol i a més té força
vegetació. Ben aviat arribem a la
font del mateix nom, on destaca un plàtan de considerables dimensions. Després de davallar una
bona estona arribem a prop del
Llobregat, travessem el torrent pel
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pont de Ca n’Estruch i hem guanyat alçada seguint el GR-6.
En aquest punt l’excursió fa
un canvi radical entrant en la solana, amb un terreny més escàs de
vegetació, però amb unes vistes
magnífiques a la mateixa muntanya i al territori proper del terme
d’Esparreguera. Poc a poc la pujada es fa cada vegada més vertical,
fins que per la zona del Forat trobem una escala amb 151 esglaons.
En aquest punt tenim la sort de
poder observar, a prop nostre i a
la nostra alçada, 3 cabres salvatges
que estan prenen el sol en un petit planell situat enmig de parets

verticals. El camí suavitza la pujada i ara arribem a una cruïlla on
trobem el GR-7.2/5.
Tombem a la nostra esquerra
i passem per un sender aeri conegut com a camí de les Feixades.
Ara tenim davant nostre una bonica vista de Collbató. Arribem a
les coves del Salnitre i seguidament baixem fins a l’ermita de la
Salut. En aquesta senzilla ermita, esmentada per primera vegada l’any 1376, s’hi celebra des de
fa segles un aplec cada dilluns de
pasqua. Ens hi fem la foto de grup
i el company Francesc Viera agraeix, en nom dels participants, als
vocals aquesta sortida.
I com que és d’hora, en uns
minuts qui ho vol arriba caminant
a Collbató i pot visitar el seu popular mercat dels diumenges.
La propera sortida serà el 3 de
desembre al Bages, concretament
a Sant Julià de Coaner. Les inscripcions es poden fer el dilluns i dijous de 19.00 a 20.30 h al c/ Montserrat, 28 (Restaurant Nou) de Vilanova del Camí. Els socis també
als telèfons 93 803 43 88 i 627 646
512, per WhatsAppp, al correu
electrònic cevcami@hotmail.com i
a Facebook.
Josep Balada
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Sènior masculí: Tsunamis 8 – HL Igualada 4

MOTOR

Derrota exagerada

HOQUEI LÍNIA
omplicat partit que va començar
malament, ja que es rebia un gol
al minut i mig de joc. Això descol·loca els jugadors i els obliga a prémer
l’accelerador massa aviat per anivellar el joc. Passen uns minuts controlant al rival i posen a prova el porter
local que està molt encertat. Sembla
però que la mala sort no abandona
l’equip igualadí que en un jugada
desafortunada es forma un embolic dins l’àrea que acaba amb gol;
2-0, es complica!. Però els igualadins es sobreposen a les dificultats
i retallen distàncies amb un fort
xut des de la frontal de l’àrea, 2-1.
Moment màgic on el partit brilla, els
dos equips es llencen a aconseguir
avantatge en el marcador, contraactac i marca l’equip local, 3-1, però
resposta ràpida i efectiva, 3-2. Manquen 4 minuts per arribar al descans
i es nota ja l’esforç fet, es tanquen

C

a defensar i el partit que es posa
difícil, ja que els locals marquen dos
gols més abans de la mitja part, 5-2.
La segona meitat es fa un plantejament diferent, amb més control
i menys pèrdues de puck, però l’encert del local és superior a l’igualadí
que no pot aconsegueix igualar el
partit. Encara vindrien tres gols més
en contra i dos a favor. Una derrota
una mica exagerada pel que es va
veure a la pista.
Van jugar pel HLI: Porters. Joan Carles Santano i Sergi Pèrez. Jugadors: Toni Marcet, Carles Tudela,
Manel Moya, Oriol Morera, Albert
Mudarra, Marc Valls, Marc Cano, Eric
Gamboa i Albert Muntadas.
Resultats dels equips base del
HL Igualada
Jornada disputada a la complicada pista dels Tsunamis.
Prebenjamins: Tsunamis 5 – HL
Igualada 4

Porter: Albert Solano. Jugadors:
Toni Bande (4), Jan Aguilera, Enoc
Soler, Roger Marcos, Nahya Gil, Oriol
Marcos, Marc Roig, Santi Solano, Jan
Gil, Adrià Búrria
Benjamins: Tsunamis 0 – HL
Igualada 4
Porter: Yeray Lorenzo. Jugadors:
Iker Jiménez (1), Marc Hueva, Ot Sànchez, Biel Guerrero, Toni Bandé (2),
Joan Roig (1), Oriol Parera, Judith
López.
Alevins: Tsunamis 3 - HL Igualada 3
Porter: Yeray Lorenzo. Jugadors:
Laia Xin, Alex Sanchez, Arnau Santano, Marc Camarero (1), Lluís Torras
(1), Marc Fusté, Biel Gelabert, Martí
Roig, Unai Guerrero (1).
Infantils: Tsunamis 8 - HLI 4
Porters: Martí Sabaté i Unai Gracia. Jugadors: Àlex Cano (2), Erik Lorenzo, Jan Gamboa, Julián Carrasco,
Ian López, Biel Segura, Sergi Gelabert, Lluís Torras (1), Àlex Sánchez
(1), Laia Xin Mercader.
Juvenils: Tsunamis 7 – HL Igualada 1
Porters: Oriol Sanchez i Martí
Sabaté. Jugadors: Adam Gràcia, Samuel Piquer, Marc Cano, Ian Lopez,
Jan Gamboa, Alex Cano, Biel Segura,
Sergi Gelabert, Julian Carrasco, Erik
Lorenzo.

OK Lliga: Igualada HC 0 - CE Vendrell 2

Dos gols condemnen a l’Igualada en un
partit molt defensiu

HOQUEI PATINS
’Igualada va perdre per 0 a 2
davant el CE Vendrell, que va
aconseguir la primera victòria fora
de casa. Sobre la pista, es va veure
un partit molt igualat i amb unes
defenses gairebé inexpugnables,
com va indicar el marcador final.
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L’Igualada va jugar amb tres jugadors ‘tocats’: César Vives amb un
procés febril, Sergi Pla amb problemes estomacals i Roger Bars, que
va rebre un cop de pilota a la cara
durant l’escalfament que li va provocar una fissura nasal.
Durant els primers minuts de
joc van ser el preludi del que passaria al llarg del partit. Un Igualada
molt ben col·locat en defensa estàtica anul·lava les ocasions de perill dels del Baix Penedès. A l’altra
àrea, un guió calcat: un Vendrell
molt ben tancat evitava que els
atacs dels homes de Ferran López
fossin incisius.
El partit va tenir un moment
clau al minut 9, amb el gol visitants.
El 0 a 1 va imperar fins al minut 49,

deixant 40 minuts de joc amb un ritme pausat i pocs contraatacs.
A la segona part, i a mesura que
avançava el marcador, l’Igualada es
va mostrar més ofensiu i va generar
més perill que els rivals, que es van
estavellar a la teranyina arlequinada. Tot i això, l’Igualada tampoc va
trobar efectivitat de cara porteria.
Els arlequinats, bolcats a l’atac,
van deixar més espais en defensa.
Això ho va aprofitar l’ex igualadí
Eduard Fernández, en una jugada
aïllada, per fer el 0 a 2 al minut 49.
Partit de tornada de la Copa
CERCS dissabte a Les Comes a dos
quarts de nou del vespre amb visita
de l’equip H. Sarzana.
Premsa IHC

Victòria de les noies del Club Calfont Les
Moreres a la Lliga Femenina del Terrassa +30
TENNIS
issabte passat es va disputar
la 5a jornada de la XXIII Lliga
Femenina del Terrassa +30, amb
pa participació de l’equip de tennis de Club Calfont Les Moreres,
el qual segueix donant-ho tot i va
aconseguir guanyar per 0-3 contra
l’equip del Club Egara.
En individuals, Teresa Carol va
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guanyar 6-0, 6-1 a Sílvia Llobet i Modes Moya també es va imposar per
6-1, 6-2 davant Shirin Djauan.
En dobles, les nostres tennistes
van poder remuntar en el primer
set, posant interessant el partit, i
finalment Pilar Esteve i Eva Ribera
van imposar-se per 7-6, 6-2 davant
Monica Redolat i Carina Carreras.

Paula Sánchez, subcampiona de Catalunya

L

a taekwondista pierenca Paula
Sánchez va quedar subcampiona de Catalunya infantil. Aquesta
era la seva primera participació
en una categoria superior, la dels
25-28 kg, en què es va haver de
mesurar a rivals amb més alçada i
pes que ella.
Tot i així va aconseguir vèncer
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2 combats amb autoritat passar
a la final, que va perdre davant
d’una rival molt dura.
L’esportista de l’Escola de
Taekwondo Sesrovires continua
amb la seva progressió ascendent i
segueix entrenant dur per aconseguir el seu objectiu.

Joan Vidal

Nous horitzons

Dacia Duster 1.5 dCi EDC 4x2 Laureate

MOTOR
punt de sortir la segona generació, que segurament apareixerà a finals d’any o a principis del
2018, la marca que comercialitza
en conjunt en els concessionaris
de Renault ens ha ofert provar
abastament la versió dotada de la
caixa automàtica de doble embragatge EDC de sis velocitats que va
associada únicament a la tracció
davantera.
El Duster és un clar exponent
de la perfecta relació entre qualitat/preu, sense cap mena de complexes cap a altres contrincants
de la seva categoria. Té un preu a
pagar que el considero imbatible
si tenim en compte el que està disposat a oferir-nos: espai, aptituds
off-road inclús per aquesta versió,
també confort de marxa i una mecànica de prestigi que rep de la
firma francesa del rombe.
Veuran ben aviat que l’aspecte
extern del model 2018 no varia
massa del d’aquesta unitat. Una
graella frontal un xic més petita
i els pilots del darrere que canvien de la forma vertical a una més
quadrada. Per dins guanya espai
a l’avançar-se 10 centímetres cap
al davant el parabrisa, però la percepció de conduir un cotxe ben
acabat és la mateixa, com la de
disposar d’una excel·lent capacitat
del maleter de 475 litres, segurament una xifra millorada per la nova generació que es va presentar
en el passat Saló de Frankfurt.
Mecànicament Dacia ens planteja escollir entre els motors de
gasolina de 114 i 125 CV. Pel que
respecta als dièsel, els coneguts
dCi d’origen Renault, amb 90 i 109
CV, a més del 1.6 gasolina amb
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gas liquat GLP de 105 CV, tots els
motors associats al canvi manual
de 5 de 6 marxes o automàtic, segons versions i traccions 4x2 ò 4x4.
Preus, des de 10.485 euros.
Per la prova d’aquest model
que amida 4,31 m de llargada, del
que ja es porten venudes més d’un
milió d’unitats, vaig escollir carreteres secundàries i camins de muntanya que poden circular aquests
tipus de vehicles. S’ha de tenir en
compte el que realment espera
el comprador del Duster és que
prioritzi el fet de conduir un SUV
actual, amb una reconeguda mecànica i transmissió que ofereix un
excel·lent rendiment entre prestacions i reduït consum, a més de
la seguretat afegida que aporta
estar en una posició elevada al volant, respecte a un turisme. Aquí
no val cap luxe que no siguin els
imprescindibles, sempre tenint present que en qüestió de seguretat
el fabricant no ha estalviat gens
ni mica.
Crec que aquestes sensacions i
prioritats són les claus de l’èxit que
està tenint Dacia. La veritat és que
m’ha encantat el funcionament del
canvi automàtic, associat al propulsor dièsel de 115 CV, perquè mou
amb agilitat aquest SUV. És ràpid,
complementa la progressivitat de
resposta del motor i aporta el plaer de conducció tant per carretera
com per ciutat. Sobretot s’agraeix
moltíssim en les continuades aturades de les que estem sotmesos
contínuament.
Cilindrada: 1.465 cc / Potència:
109 cv / Pes : 1.424 kg / Tracció :
davantera / Acceleració 0 a 100
km/h: 11,9 segons / Consum mitjà
: 4,5 l/100km / Preu : 17.513 euros.
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Victòria de l’equip
RS-Plastnet de 3a

ESQUAIX
ictòria de crèdit 3-1 de l’equip
de 3a categoria federada
davant el CN Mediterrani del barri
de Sants de Barcelona.
Sergi Rivero va sumar el primer
punt guanyant 11-2, 11-8, 11-5 a
Alejandro Inocencio, Javi Fajardo

23 de novembre de 2017

Un Cros Escolar radiant en temps i participants

sènior va cedir en 6-11, 11-8, 6-11,
5-11 amb Albert Falcó, però Dani
Saragossà va donar el segon punt
guanyant 9-11, 11-0, 11-7, 11-5
davant Ricard Manguiron i finalment Javi Fajardo junior va donar
el tercer dominant 11-8, 11-3, 11-5
a Michael Greer.

V
g Verdaguer
número 55,

ATLETISME
l passat diumenge al matí, 203
participants van córrer en l’11è
Cros Escolar dels Hostalets de Pierola dels quals 71 eren locals.
Les diferents categories es van
adaptar en recorreguts adients per
a cada edat amb trams al voltant

E

del parc de Cal Ponsa, al centre del
municipi a Cal Figueres i coincidint
amb un diumenge de tardor protagonitzat per la bona temperatura i
el sol, la qual cosa no era habitual
en altres anys on, sobretot el vent
acostumava a fer la guitza.
Pel que fa a les dades de com-

petició, cal destacar el bon ritme
dels atletes participants i els pòdiums amb una gran presència hostaletenca i un esment també als primers corredors del poble fora dels
guanyadors.
El cros coincideix amb els 66ns
Jocs Escolars de l’Anoia i forma part
del Campionat Escolar. La cursa popular final on es comptabilitzaven
els adults va elevar el nombre de
participants a 240.
Un any més cal destacar la gran
feina de l’organització a càrrec de
la Comissió d’Esports dels Hostalets
qui es va encarregar de traçar els
recorreguts des de primera hora del
matí i de l’avituallament amb aigües i fruita. La trobada va acabar
amb l’entrega de trofeus de mà de
l’alcalde Daniel Vendrell i membres
de l’organització i el sorteig d’una
bicicleta de muntanya.
Amb el cros escolar es dóna per
tancada la temporada esportiva als
Hostalets de Pierola d’aquest any i
es comença a estudiar les propostes
de cara el 2018.

Passeig Verdaguer nº 36, 2n 4a

08700 IGUALADA
Passeig Verdaguer
nº36, 2n
4a Verdaguer nº 36, 2n 4a
Passeig
93 804 1666
TOTES LES TARDES
08700 IGUALADA
08700OBERT
IGUALADA
93 804 1666
938041666

OBERT TOTES LES TARDES

 Primera
•
Primeravisita
visitagratuïta
gratuïta

SALUT

OBERT TOTES LES TARDES

•
Descomptes per
per família
famílianombrosa
nombrosai monoparental
i monoparental
 Descomptes
 Primera visita gratuïta
5%
5%en
enles
lesvisites
visites de
detractament
tractament ii de
derevisió.
revisió.
•
Descomptes
del 50% en
l’estudi
d’ortodòncia.
. Descompte
del 10% enper
la entrada
dels
tractaments.
 Descomptes
família
nombrosa
i monoparental
Promociódel
fins30a de
31/12/17
Promoció
març al 30 de juliol.
5% en les visites de tractament i de revisió.
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15 ANYS
AL SEU
SERVEI
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Servei d’atencióperò
a les persones
amb dependència,
gran i infants.
ecialitats • delicat,
a boca
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oden tro- possible.
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a música,
Tot això i més vine a descobrir-ho.
y i escolprofessiosalut. Tot
rveis que
stre WEB

Dr. Fernando Eyzaguirre

Ginecólogo

serveis d’atenció domiciliària i hospitalària

centre dental juvenil i familiar

Passeig Verdaguer, 55 - Local 10 - 08700 IGUALADA
Telèfon 93 804 54 01
info@bocaaboca.cat - www.bocaaboca.cat

Adeslas, DKV, ASC, MGC, AM, FIATC
Tel. 93 805 33 51 – 669 56 58 56
C/ Sant Carles, 43 1º 2ª IGUALADA

ATENCIÓ A DOMICILI
OFERIM SERVEIS
ADAPTATS DE SUPORT A
LA LLAR, LLEURE ,
ESTIMULACIÓ, TRANSPORT
I QUALITAT DE VIDA
www.mesvida.org
IGUALADA

El Centre de Dia l’Estada us ofereix
un servei personalitzat per a
persones grans que necessitin
companyia, amistat, atencions
especials i el caliu que
ells es mereixen.
Atenció a domicilis
a hores convingudes

Tel. 93 803 96 23

C/ Òdena, 119 - 08700 IGUALADA

• Finançament
. Descompte del 10% en la entrada
dels tractaments.
sense
Promoció del 30 de març al 30
de juliol.
interessos
a 36 mesos
• Especialistes
en implants

C/ del Portal, 24 - Capellades - Tel: 93 801 41 86
info@clinicacapitan.com - www.clinicacapitan.com

Josep Ferrera Figuerola Cirurgia de cataractes
Oftalmòleg
Cirurgia de la miopia,

Assistencial Anoia hipermetropia
Rambla de Sant Ferran, 62 i astigmatisme
08700 Igualada
Tel. 93 805 25 25
www.assistencialanoia.com Oftalmologia general

Dr. DIONÍS LUQUE

URÒLEG

- TRACTAMENT LÀSER DE PRÒSTATA
- VASECTOMIA
C/ Sant Carles, 43, 1er. 2a. - Tel. 93 805 33 51
08700 IGUALADA

Psiquiatria
Psicoteràpia
Supervisions clíniques

Dr. JOSEP CHECA SOLER
Metge Psiquiatre

Sant Carles, 47, 2n 1a
08700 Igualada
Telèfon 640 616 049
info@josepchecasoler.cat
josepchecasoler.cat
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Inici del circuit català a Tavèrnoles amb
representació del CAI Triatló Petromiralles

2a provincial “A” - G1:
CTT La Torre Claramunt 5 - TT Torelló 1

Plàcida victòria

D’esquerra a dreta: Per TT Torelló: Cristóbal Velasco, Jad Zahri i Santi Oliva. Per
CTT La Torre de Claramunt: Antonio Tendero, Xavi Pérez i Alex Navarro

TENNIS TAULA
làcida victòria l’aconseguida
pel CTT La Torre de Claramunt,
en el encontre d’aquest cap de
setmana contra el TT Torelló, en
el qual es va fer palès una notable diferència de nivell competitiu
entre tots dos conjunts.

P

Els resultats parcials d’aquesta
setena jornada de lliga van ser els
següents: Alex Navarro - Cristobal
Velasco 3-0. Antonio Tendero - Santi Oliva 1-3. Xavi Pérez - Jad Zhari
3-0. Antonio Tendero - Cristobal
Velasco 3-0. Alex Navarro - Jad Zhari 3-0, i Xavi Pérez - Santi Oliva 3-1.

DUATLÓ DE MUNTANYA
l diumenge 12 de novembre, es
va inaugurar la nova temporada
de duatlons de muntanya amb el
VIII duatló btt de Tavèrnoles.

E

La prova va comptar amb un
total de 220 participants i el recorregut consistia en un primer
tram de 6 km de córrer, seguit de
20 km amb BTT i, per acabar, 3 km

més de córrer. El recorregut es va
caracteritzar per la seva duresa,
tant el de córrer com els exigents
desnivells i passos tècnics de la secció de BTT.
Els guanyadors absoluts foren
Francesc Freixer (Grup Esportiu Esteve) i Noemí Moreno (Club Atlètic
Igualada), ja habituals en l’esglaó
més alt del podi.
Per part del CAI Triatló Petromiralles cal destacar la 7a posició
en clubs de l’equip masculí, el debut de Carlos Larios i Josep Ramon
Montaner, que van aconseguir la
3a i la 5a posició en el grup d’edat
25-29, i la victòria general en la
categoria femenina de Noemí Moreno.
La resta de resultats va ser:
Masculins: 13è Carlos Larios,
17è Josep Ramon Montaner, 62è
Sergi Pujabet i 124è David Segura.
Fèmines: 1a Noemí Moreno.

Dr. ENRIC VIVES HOMS

Centre de Psicologia Clínica
i Psicoteràpia
ALBERT CUBÍ i MESTRES (Col. n. 4723)

otorinolaringòleg

EXPLORACIONS ENDOSCÒPIQUES DE NAS I COLL

SALUT

maria dolors capellades
PSICÒLOGA - EMDR

PROVES D’AUDICIÓ
Visites dilluns, dimarts, dimecres i dijous
de 5 a 8 de la tarda
Per concertar visites als matins 620 99 22 69

c/ García Fossas, 2, 2n 1a
(cantonada Rambla / plaça de la Creu)
www.dolorscapellades.com - dolorsca@copc.cat
08700 Igualada - tel. 93 805 35 72

C/ Soledat, 114 - Esc. A 1r 4a - IGUALADA- Tel. 93 803 44 12

Tractament psicològic de:
* ANSIETAT - DEPRESSIÓ - INSOMNI
* ENURESI NOCTURNA (PIPI-STOP)
* TRANSTORNS PSICOSOMÀTICS
* TRANSTORNS DE LA SEXUALITAT
* TRANSTORNS DE LA PERSONALITAT
* TERÀPIA DE PARELLA
* TABAQUISME, D’ALTRES
Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r - Igualada
Hores convingudes:
Tels. 629 16 56 67
93 803 25 90 - 93 805 51 74

Centre dental
Dr. Mariano Devoto Nogueira
Carrer Santa Caterina, 18
08700 Igualada

93 803 76 99
93 804 07 51

Marta Muñoz Tarragó

www.dcdentigualada.com

TERÀPIES NATURALS
IGUALADA

Dr. PERE BRESCÓ

President de la Sección de endoscopia de la sego
President de la secció de cirurgia mínimament invasiva de Catalunya

Teràpia Regressiva, Reiki,
Feng shui

DRA. MARIA DEGOLLADA DRA. NÚRIA PAGÈS

TOCOGINECÒLEGS

Associada a
COFENAT i ANYDA

CIRURGIA LAPAROSCÒPICA ENDOMETRIOSIS, HISTERECTOMIA,
PROLAPSE…
INCONTINÈNCIA URINÀRIA, PATOLOGIA MAMÀRIA, PRENATAL, PRE I POSTMENOPÀUSICA,
ECOGRAFIA 4 D, ESTERILITAT…

terapias@martamuñoz.com
martamuñoz.com
636 879 203

VISITES HORES CONVINGUDES: TEL 93 805 58 43
C/ ST. VICENÇ 23 (costat Parc Xipreret) 08700 IGUALADA
www.eideg.com facebook centre ginecològic Dr. Brescó

centreauditiu

Passeig Verdaguer, 55, local 4
Tel. 93 803 05 90
08700 IGUALADA

- Última tecnologia en audiòfons digitals
- 5 anys de garantia
- Taps de bany i de sorolls fets a mida
- Reparació d’audiòfons de totes les marques
- Personal titulat

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

DR. JORDI GRAELLS ESTRADA
Dermatologia mèdico-quirúrgica i
venereologia. Criocirurgia

Visites dimecres tarda i dissabtes matí (hores convingudes)

Visites en hores concertades
93 803 13 26 - 617 32 39 89

Per demanar hora de visita:
Telèfon consulta: 93 805 39 33
Telèfon permanent: 93 290 68 67

Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA

RAMBLA NOVA, 39, 1r - 08700 IGUALADA

Toengab
Gabinet especialitzat en:
PSICOPEDAGOGIA, LOGOPÈDIA,
PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA
■ Exploracions i diagnòstics
■ Reeducacions individuals:
Dislèxia. Discalcúlia, TDA,
Disortografia, etc.
■ Dificultats d’aprenentatge

■ Tècniques d’estudi,
preparació d’exàmens,
grups de reforç (primària,
secundària i batxillerat)...
■ Logopèdia (parla, veu,
llenguatge...)

ESPECIALISTES: Lídia Calvache. Xènia Capel.
Anna Camps. Núria Pérez. Sara Torelló i Dr. F. Marsal

Pg. Verdaguer, 55, local 7-8. IGUALADA 93.805.36.26
Mòbil 609733875 toengab@toengab.com
www.toengab.com
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Inscripcions obertes per al
Dia del porter

F

ins al 20 de desembre (o fins que
no hi hagi places ja que són limitades) es poden fer les inscripcions
per participar a la 9a edició del Dia
del porter que se celebra a Barcelona el dia 23 de desembre en
horari de matí.
Es tracta d’un esdeveniment
obert a porters de les categories
Alevins de segon any, infantils, cadets, prebenjamins, benjamins i

23 de novembre de 2017

Els benjamins del CNI neden a Igualada

alevins, tant nois com noies. L’activitat es farà al CE Vila Olímpica de
la capital catalana (c/ Andrade 40),
al costat de la Gran Via de les Corts
Catalanes.
Els guanyadors de cada categoria rebran un beca per l’escola
Goalkeepers.es.
Inscripcions a www.goalkeepers.es; més informació a info@
goalkeepers.es o tel: 677 77 10 01.

NATACIÓ
quest dissabte dia 18 de
novembre, s’ha celebrat la 2a
jornada de lliga benjamina a la
piscina de Les Comes, on hi han
participat el CN Sitges, CN Vallira-
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na, CN Vilafranca, CN Sant Sadurní,
CN Esplugues, CN Molins de Rei i el
Club Natació Igualada.
L’equip del CNI el van formar:
Nadia Benito, Laia Carné, Olivia
Guzowska, Martina Llorach, Ari-

adna Navarro, Itziar Valenzuela,
Albert Cano, Guiu Egea, Joan Enrich, Jan Jardí, Jan Navarro i Pavel
Odainic.
A l’inici de la sessió van participar els més petits de cada club,
els pre-benjamins (nascuts al 20092010) i van nedar les proves de
25m. lliures i 25m. papallona, i tot
seguit els benjamins van disputar la 2a jornada on van nedar les
proves de 100m. esquena i 50m.
papallona els nedadors de 2008 i
els 100m. papallona els nascuts el
2007.
Per finalitzar la competició, es
van nedar els relleus de 4x50m.
lliures femení i masculí.
Bons resultats dels esportistes
del CNI. Un equip benjamí amb
potencial i ganes de fer-ho molt bé
aquesta temporada.
Club Natació Igualada

Restaurant - Braseria Cafeteria

RESTAURANTS
CAFETERIES - BARS

LABORABLES: Menús desde 5,95€
FESTIUS: Gran varietat de plats a granel
botiga al Parc de l’Estació Vella

Menú diari, menús
festius, servei de carta
amb secció TAPES
Esmorzars
raco.traginer@terra.com - c/ Traginers, 5 - Igualada - Tel. 93 805 01 63

El Cafè del Poble
Montmaneu
Nova direcció

HOTEL
ROBERT

www.cancasellas.es

OBERT TOTS
ELS DIES
Av. Catalunya, 1
Tel. 93 808 60 00
Fax 93 808 66 39
info@hotel-robert.com
LA POBLA DE
CLARAMUNT

MENJA SA, MENJA ECO
OFERTA SOPARS DISSABTE NIT,
GRUPS PRIVATS, LLOC PER DORMIR

Ctra. d'Igualada a Tous
43421 Bellprat
659 31 74 21

Esmorzars de forquilla i ganivet
Dinar diari
Sopars caps de setmana
Obert de dilluns a diumenge
Dimecres tancat

Tel. 938092865 / 622155965

cancasellas2016€gmail.com

Salons per banquets

EquipaBar

Maquinària d’hostaleria
Compra venda maquinària
Servei Tècnic propi
Bars, restaurants, cuines…
C/ Llacuna, 50 - Tel. i Fax 93 803 67 74 – Mòbil 616 11 23 40
www.equipabar.com - anoia@equipabar.com - IGUALADA

ABIERTO
DE MARTES A DOMINGO
Servicio de noche
los jueves, viernes y sábados

Menú diari i
cap de setmana

Esmorzars de forquilla i ganivet per a grups ciclistes o motards

MENÚ DIARI DE DILLUNS A DIVENDRES
CAP DE SETMANA CARTA
Dimecres tancat
93 808 00 21 - 619 745 498
www.castellorpi.com
Orpí (Anoia)

Tel. 93 817 83 80 / 630 35 41 54

Ctra. Vilafranca-Igualada km. 15,400
LA FONT DEL BOSC - www.calmaristany.com

NUESTRAS
ESPECIALIDADES

Cocina Gallega
Carne Gallega
Cochinillo de Salamanca
Tapas
Menús diarios
Carnes y pescados
Salón para banquetes
C/ Piscina s/n · La Torre de Claramunt · Tel. 93 801 18 92

CINEMA
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“Jupiter’s moon” de Kornél
Mundruczó
L’àngel de l’anunciació
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA
■ MONT-ÀGORA CINEMES

Paddington 2. Divendres a les 18.15 i 20.30. Dissabte i diumenge a les 16.15, 18.30 i 20.30. SALA GRAN.
Asesinato en el Orient Express. Divendres a les 18.30 i 20.40. Dissabte i diumenge a les 16.30,
18.40 i 20.45. SALA PETITA.

■ ATENEU CINEMA

Liga de la justicia. Dilluns 27 a les 17.00. Dimecres 29 a les 18.00 i 20.30. Dijous dia30 a les
17.30.
Casablanca. Dilluns 27 a les 19.30. SESSIÓ CINEMA TOTAL - VOS.
Goodbye, Berlín. Dijous 30 a les 20.00 i 22.00 (VOSE). SESSIÓ DE CINE CLUB.

“Jupiter’s Moon” de Kornél
Mundruczó, millor pel·lícula i millors efectes especials en el recent
50è Festival de Cinema de Sitges,
combina, en un difícil equilibri, el
realisme i el fantàstic. El seu protagonista, el jove refugiat sirià Aryan
(Zsombor Jéger), que viatja amb el
seu pare, és disparat al traspassar
la frontera i quan és malferit descobreix per sorpresa que pot levitar. Aryan serà ajudat per un metge
d’hospital, Stern (Merab Ninidze),
un personatge desenganyat i cínic
que sembla que el protegeix altruísticament, però que en realitat l’utilitza com si fos un negoci. Stern vol
aprofitar els poders sobrenaturals
del noi com una espècie de reclam
de fe per a una societat descreguda.
A través d’aquest fet, Mundruczó recrea moments brillants i hipnòtics, de gran força visual, combinant
el cos flotant en l’espai, mitjançant
perspectives invertides, o mentre
una casa gira sobre sí mateixa, com
aquells moments de suspensió temporal instituïts per “Origen” de Nolan. El fet de volar resulta un acte
anormal, associat al meravellós, i
aquí s’empra amb una voluntat més

religiosa, associat com està a la condició d’allò miraculós. El noi que
s’enlaira és com un àngel de la revelació, l’anunciant d’una nova època
que superarà la manca de valors religiosos i socials en una societat deshumanitzada. Un discurs que combina la urgència de la condemna de
la situació dels refugiats europeus
perseguits amb el cristianisme.
Un film molt benintencionat
que s’atreveix a parlar dels mals del
nostre temps tot denunciant una
societat autoritària i parafeixista,
una especulació d’arrel orwelliana,
però que un excés d’espiritualitat
acaba danyant l’atrevida proposta.
Una faula futurista que, gràcies als
superpoders d’Aryan, flirteja també
amb el cinema de superherois, tot
i estar ancorada en la realitat de
la societat hongaresa. Una mirada
local que es fa extrapolable alhora a
la mateixa societat europea, en una
connexió evident quan es serveix
de la forçada analogia astrològica
que estableix el director en el títol
original del film, “Lluna de Júpiter”,
una lluna descoberta i batejada per
Galileu.
Joan Millaret Valls

“Hacia la luz” de Naomi Kawase
De quina manera veiem les imatges

“Hacia la luz” es centra bàsicament en la relació que s’estableix
entre una audiodescriptora de pel·
lícules per a cecs, Misako Okazi (Misaki Ayame), i un reputat fotògraf
que està perdent la vista, Nakamori
(Masatoshi Nagase). Aquest nus argumental ofereix així el drama d’un
fotògraf que viu per les imatges i
per la llum i que es veu abocat inexorablement a la pèrdua de la visió,
aferrant-se encara a la seva càmera
fotogràfica, el seu cor, com ell mateix ho defineix.
D’altra banda, la noia que il·lustra les imatges amb paraules per a
invidents es veu atrapada en una
cruïlla. Ha de seleccionar un tipus
de comentaris per descriure les escenes projectades per als discapacitats
visuals, convertint-se ella en els ulls
del grup, però és esmenada per les
seves detallades transcripcions, ja
que ofeguen d’alguna manera la
imaginació dels seus interlocutors.
Naomi Kawase es preocupa
per la recepció de les imatges de
part de l’espectador, en aquest cas,

aquell que pateix ceguesa i que,
per tant, depèn dels comentaris
d’una altra veu. Però la cineasta
japonesa s’allunya d’aquest registre més reflexiu sobre la naturalesa
de les imatges audiovisuals al preguntar-se sobre la concepció de les
imatges i de com l’espectador les
percep, per centrar-se progressivament en l’atracció que la noia sent
envers el fotògraf.
Misako és una noia que proporciona llum als que es veuen mancats
de visió, però ella també busca la
seva llum, una recerca explicitada
en el mateix títol original. I és que
la noia viu trasbalsada per l’absència del seu pare mort mentre es
manté allunyada de la seva mare
envellida que viu al camp i afectada
de demència.
Després d’“Una pastelería en
Tokyo” (2015) la cineasta nipona
sembla abocada cada vegada més
vers un cinema de creixent simplicitat argumental, més digerible, cada
vegada més endolcit i propens a
la sentimentalitat. Això no tindria
perquè ser dolent però destorba
d’alguna manera per la seva tendència a l’explicitud, acompanyada
d’una pèrdua del sentit suggeridor
i al·lusiu. La pretesa sensibilitat i delicadesa que Kawase vol traspuar
arriba suplantada per una certa
grandiloqüència que fa que voregi,
per moments, la cursileria sobreexplotant unes postes de sol amarades
de transcendentalitat.
Joan Millaret Valls

■ CASAL DE TOUS

Handia. Diumenge a les 18.00. (+7 anys).
Churchill. Diumenge a les 19.45. (+7 anys).

■ PIERA - BIBLIOTECA

Figuras ocultas. Divendres 24 a les 18.30 h. Del programa 25N Dia internacional contra les violències masclistes.

Paddington 2. Regne Unit, 2017. Comèdia - cinema infantil. Direcció: Paul King. Intèrprets: Hugh
Grant, Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Brendan Gleeson, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Julie
Walters, Samuel Joslin, Daniel Stisen, Ben Miller, Sanjeev Bhaskar. L’ós Paddington ja viu feliçment
integrat amb la família Brown. Per poder comprar un regal per a la tia Lucy farà un seguit d’estranyes feines; tot es complica quan roben el regal que té pensat.
Asesinato en el Orient Express. Estats Units, 2017. Intriga. Direcció: Kenneth Branagh. Intèrprets:
Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Josh Gad, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr., Lucy Boynton, Sergei Polunin, Tom Bateman.
Durant un viatge en el llegendari tren Orient Express, el detectiu Hercules Poirot investiga un assassinat ocorregut durant el trajecte; tots els passatgers en sos sospitosos.
Liga de la justicia. Estats Units, 2017. Ciència ficció. Direcció: Zack Snyder. Intèrprets: Ben Affleck,
Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Henry Cavill, Amber Heard, Amy Adams, Ciarán
Hinds, J.K. Simmons, Jeremy Irons, Connie Nielsen, Robin Wright, Diane Lane, Kiersey Clemons. Un
equip d’ultrahumans com són Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg i Flash han de salvar el
planeta i combatre una nova amenaça de proporcions catastròfiques.
Casablanca. EEUU, 1942. Drama romàntic. Direcció: Michael Curtiz. Intèrprets: Humphrey Bogart,
Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Veidt, Sydney Greenstreet, Peter Lorre, S.Z.
Sakall, Madeleine LeBeau, Marcel Dalio, Enrique Acosta. Anys 40. Per culpa de la Segona Guerra
Mundial, Casablanca era una ciutat on hi arribava gent de tot arreu fugint del nazisme; arribar
era fàcil però sortir-ne era gairebé impossible, i més si es constava a les llistes de la Gestapo. El
centre de l’acció és el Cafè de Rick punt de trobada d’expatriats, exiliats de la França ocupada pels
nazis, gent corrent, oficials del Reicht i lladres.
Goodbye, Berlín. Alemanya, 2016. Comèdia. Direcció: Fatih Akin. Intèrprets: Tristan Göbel, Anand
Batbileg, Nicole Mercedes Müller, Aniya Wendel, Justina Humpf, Paul Busche, Jerome Hirthammer,
Henning Peker, Max Kluge, Udo Samel. Maik és un jove de 14 anys fill d’una família rica i disfuncional, es queda sol a casa durant l’estiu; sa mare està en procés de rehabilitació per l’alcohol i són
pare marxa amb un jove ajudant per un suposat viatge de negocis. El noi marxarà amb un company de classe, jove immigrant rus, que es presenta a casa seva amb un cotxe robat.
Handia. Espanya, 2017. Drama. Direcció: Jon Garaño, Aitor Arregi. Intèrprets: Joseba Usabiaga,
Eneko Sagardoy, Ramón Agirre, Iñigo Aranburu, Aia Kruse, Iñigo Azpitarte. Després d’haver lluitat
a la Primera Guerra Carlista, Martín torna a casa i allà descobreix que el seu germà petit és molt
més alt del normal. Convençut que tot el món voldrà veure l’home més gran de la Terra, els germans inicien un llarg viatge per Europa que canviarà per sempre el destí de la família.
Churchill. Regne Unit, 2017. Thriller. Direcció: Jonathan Teplitzky. Intèrprets: Brian Cox, Miranda
Richardson, John Slattery, James Purefoy, Julian Wadham, Richard Durden, Ella Purnell. L’any
1944 les forces aliades (un milió de soldats a la costa sud anglesa), estan preparats pel desembarcament. 48 hores abans de l’operació Winston Churchill s’enfronta amb els seus generals i aliats
nordamericans per decidir con afrontar el que va ser el punt d’inflexió de la Segona Guerra Mundial.
Figuras ocultas. Estats Units, 2016. Drama. Direcció: Theodore Melfi. Intèrprets: Taraji P. Henson,
Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Jim Parsons, Rhoda Griffis, Ariana Neal, Maria
Howell, Alkoya Brunson, Jaiden Kaine. El film narra la història mai contada de tres brillants dones
científiques afroamericanes que van treballar a la NASA a primers dels anys 70 (quan els negres
nordamericans lluitaven pels seus drets civils); el projecte era posar en òrbita l’astronauta John
Glenn.

