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Dia internacional per a l’eliminació de la violència 
contra les dones
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El Cafè de la Marina, de Sílvia Munt per començar 
el Festival Zoom
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Per Santa Cecília la música omple carrers i teatres

El sector de la pell mira cap al Parc 
d’Innovació del Cuir i la Marroquineria

Aquesta setmana, s’ha aprovat inicialment el Pla Director Urbanístic del futur Parc d’Innovació del Cuir i la 
Marroquineria que es preveu construir en uns terrenys agrícoles ubicats entre els termes de Jorba, Igualada 

i Òdena. El parc empresarial permetrà el creixement de les adoberies del Rec i la instal·lació de noves indústries 
del sector. Pàg. 3

L’oratori Mil Anys emociona

Més de vuit-centes persones, entre públic i intèrprets, van omplir la Basílica de Santa Maria, per reviure l’ora-
tori Mil Anys, una obra clau en la història musical de la ciutat, que ara fa deu anys es va estrenar amb un 

concert, també, al Palau de la Música Catalana. Diumenge el temple es va fer petit per encabir músics, cantaires 
i públic que va esclatar d’emoció en diverses ocasions.   Pàg. 3

L’Atelier, el restaurant 
pedagògic que forma futurs 
cuiners

El Centre d’Innovació Anoia a Vilanova del Camí --que avui inaugura les 
seves instal·lacions--, compta amb el primer restaurant pedagògic on 

els àpats no tenen preu; es tracta de l’Atelier, el restaurant on es formen 
els estudiants de cuina de l’Escola Pia d’Igualada i que es converteix en el 
centre de pràctiques d’aquests joves que busquen obrir-se pas en el món 
laboral.   Pàg. 5

Els líders Thubten 
Wangcheng i Oualad Moussa 
junts a Montbui

Països envaïts, països oblidats, clamar per la llibertat del Tibet i el Sàha-
ra, és el tema de la xerrada-col·loqui que es farà demà divendres a 

Montbui de la mà d’aquests dos líders, Thubten Wangcheng i Oualad 
Moussa que mai fins ara han coincidint en cap més acte. Organitzen la 
trobada Montbui Solidari i ACAPS Anoia.   Pàg. 16
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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 adre-
çar-se, amb la recepta corresponent, a la Policia 
Local.

Avui dijous, dia 20 de novembre: Del Pilar, c/ 
Comarca - Mestre Montaner.
Dia 21: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
Dia 22: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 23: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i La Creu, Pl. de la 
Creu, 7 (22-9 h).
Dia 24: MR Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 25: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 26: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 27: Adzet, Av. Barcelona, 9.
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La Merche i l’Eli són dues antigues companyes de feina 
que van decidir associar-se i muntar el seu propi 
negoci. Tenien experiència en el seu sector, però neces-
sitaven assessorament en el procediment per a l’ober-
tura de la seva botiga. Per aquest motiu, van sol·licitar 
els serveis d’assessorament del Consell Comarcal de 
l’Anoia, que les va ajudar a fer realitat el seu projecte.

Les dues joves, la Merche Rubio i l’Eli Vives, sabien què 
volien i sabien com fer-ho. Les dues havien treballat 
juntes en una polleria i tenien molt clar com volien que 
fos el seu negoci: la seva oferta havia de ser innovadora 
i s’havia de diferenciar per la qualitat del producte. Així, 
es van centrar a oferir productes artesans, elaborats 
exclusivament per elles i només de pollastre, ànec i 
conill. 

Ja fa tres anys que van obrir la seva parada al mercat 
d’Igualada i asseguren que cada cop els va millor, estan 
molt contentes de la seva decisió i recomanen a tothom 
el servei d’assessoria a emprenedors del Consell 
Comarcal de l’Anoia, sobretot “per posar ordre en el 
procediment, ja que al principi vas molt perduda i des 
d’Anoia Emprèn t’acompanyen i fan que tot sigui més 
fàcil”.

La Polleria de la 
Merche i l’Eli, 

elaborats artesans 

Coneix l’experiència 
d’emprenedors de la comarca

anoia empren

MÉS INFORMACIÓ: 
Plaça Sant Miquel, 5 d’Igualada
Tel. 938051585

Anoia Emprèn és un servei del qual poden beneficiar-se totes les 
persones que estiguin pensant d’obrir el seu propi negoci, ofereix 
orientació i assessorament dels passos i tràmits que s’han de dur a 
terme, des de l'anàlisi de l'oportunitat empresarial fins a la creació de 
l'empresa, a més d'oferir jornades, seminaris i activitats formatives 
per a millorar i ampliar les capacitats i habilitats dels futurs empresa-
ris i empresàries.

Totes les persones que estiguin pensant a obrir el seu propi negoci 
poden adreçar-se al Consell Comarcal de l’Anoia, on rebran informa-
ció i orientació per a la creació d’una empresa.

El servei Anoia Emprèn està inclòs dins el programa Catalunya 
Emprèn, que està subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupa-
ció, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social 
Europeu. I forma part del Programa de Cens Local de Serveis a les 
Empreses, que està subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Aprovat el Pla Director Urbanístic del futur 
Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria
IGUALADA

La Comissió Territorial d’Urba-
nisme de la Catalunya Central 

ha aprovat inicialment aquest 
dimarts el Pla Director Urbanístic 
(PDU) del futur Parc d’Innovació 
del Cuir i la Marroquineria. Aquest 
és un dels deu projectes tutelats 
per la Unitat de Projectes Estratè-
gics del departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que, amb l’objectiu de 
contribuir a la reactivació econò-
mica del país, s’estan desenvolu-
pant amb l’anomenat urbanisme 
exprés. Són, entre altres, el PDU de 
BCN World, el de Cerdanyola del 
Vallès Parc de l’Alba, el del Circuit 
Barcelona - Catalunya o l’esmen-
tat, que afecta el sector de la pell 
de qualitat d’Igualada. Durant els 
darrers quinze mesos s’ha dut a 
terme la planificació del futur Parc 
d’Innovació, sobre uns terrenys de 
44 hectàrees (20 de les quals des-
tinades a sòl industrial) a la zona 
Nord de la capital de l’Anoia, inclo-
ent també part dels termes muni-
cipals de Jorba i Òdena i a tocar 
de l’autovia A-2 entre Barcelona i 
Lleida. Aquest futur parc empresa-
rial ha de cobrir un doble objec-
tiu: donar resposta a una històrica 
petició dels adobers locals per a 
poder traslladar-se, modernitzar-se 
i créixer i, a més, servir d’element 

d’atracció per cridar empreses que 
treballin la manufactura de la pell 
i s’instal·lin al territori. L’aprovació 
definitiva del PDU es preveu que 
estigui enllestida al llarg de 2015 i, 
a partir d’aquí, els empresaris que 
ho desitgin podran valorar la pos-
sibilitat d’instal·lar-se al nou espai, 
de manera gradual, durant els pro-
pers anys. 

Un sector industrial 
tractor 

La indústria adobera o de cur-
tits d’Igualada compta amb més 
de set segles d’història en el trac-
tament de la pell animal i la seva 
transformació per a ser utilitzada 
en marroquineria i productes de 
luxe. En la darrera dècada del se-
gle XX i la primera del segle XXI, el 
gremi de curtidors va dur a terme 
una intensa tasca de modernitza-

ció de processos i d’internaciona-
lització, fet que els ha convertit 
en un referent mundial en aquest 
àmbit. El sector, format avui per 
una trentena d’indústries, exporta 
el 80% de la seva producció a les 
grans marques del món del luxe 
(Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Ca-
rolina Herrera, etc.), té una factu-
ració conjunta d’uns 170 milions 
d’euros anuals i ocupa unes 1.200 
persones, entre llocs de treball di-
rectes i indirectes. En l’actualitat, 
la pràctica totalitat d’aquestes fac-
tories es troben al barri del Rec, 
la zona industrial històrica de la 
capital de l’Anoia, espai limitat per 
a la capacitat de creixement de 
les indústries i, per això, la creació 
d’un nou espai on traslladar-se i 
evolucionar s’havia convertit els 
darrers anys en una reivindicació 
històrica dels adobers d’Igualada.

La basílica de Santa Maria vibra amb la 
reinterpretació de l’oratori Mil Anys
Més de vuit-centes persones, entre públic i intèrprets, omplen el 
temple per reviure una obra clau en la història musical de la ciutat
IGUALADA

Diumenge passat,  prop de 
set-centes persones i uns cent 

cinquanta intèrprets van omplir la 
basílica de Santa Maria d’Igualada 
per assistir a la reestrena de l’ora-
tori Mil anys, quan fa una dècada 
de la seva primera posada en esce-
na. El temple va quedar petit per 
encabir músics, cantaires i públic 
i va esclatar d’emoció en diverses 
ocasions. El bis final va posar el 
colofó d’una gran vetllada simfòni-
ca, coral i ciutadana. 

L’oratori, amb lletra d’Antoni 
Dalmau i música de mossèn Valentí 
Miserachs, és una peça en quatre 
quadres per a veus solistes, cor i or-
questra que enguany ha complert 
el seu desè aniversari. Reflecteix 
les arrels cristianes d’Igualada i fa 
un recorregut històric per l’esglé-
sia de Santa Maria i la ciutat. El 
primer quadre narra l’arribada del 
cristianisme a Catalunya i el mar-
tiri de Fructuós, el bisbe de Tarra-
gona. L’època medieval té com a 
protagonistes l’Abat Oliba, la pau 
i treva, el naixement de Catalu-
nya i el somni de Gerbert d’Orlhac 
--el Sant Pare de l’any Mil-- com a 
referents clau del segon quadre. 
En el tercer arriba el naixement 
d’Igualada i també el fet miraculós 
de la suor de sang del Sant Crist. 
L’evocació dels mil anys i el vin-
cle permanent entre la comunitat 
cristiana i el seu temple mil·lenari 
tanquen l’oratori. 

La música, d’una gran dificul-
tat, s’inspira en temes litúrgics, 
religiosos i literaris populars vin-
culats a la ciutat. La interpretació 
de l’obra va anar a càrrec dels so-
listes Ulrike Haller, soprano; Júlia 
Brescó, mezzosoprano; Carles Prat, 
tenor; Joan Garcia Gomà, baríton, 

i el baix Josep Pieres. Josep Miquel 
Mindán va tenir cura de dirigir els 
cantaires de les diverses formaci-
ons corals que hi han participat i 
els nois i noies de les corals els Ver-
dums i Gatzara. David Riba va diri-
gir els assajos de la Jove Orquestra 
Simfònica de l’Anoia. El concert, 
dirigit pel seu autor, mossèn Va-
lentí Miserachs, va comptar amb 
la presència de l’autor de la lletra, 
l’escriptor Antoni Dalmau. 

L’acte, presidit pel tinent d’al-
calde de Promoció Cultural, Josep 
Miserachs, i pel rector de Santa 
Maria, mossèn Josep Massana, va 
congregar també el Vicari General, 
David Compte; el qui va ser rector 
de Santa Maria, mossèn Salvador 

Mundó; mossèn Josep Ruaix; mos-
sèn Carles Riera, de la Universitat 
Ramon Llull; l’igualadí mossèn 
Pere Oliva, actual arxiprest de Vic, i 
mossèn Jaume Casamitjana, rector 
del seminari de Vic, entre d’altres. 
Hi van assistir, a més, el tinent d’al-
calde d’Acció Social, Joan Torras, i 
el tinent d’alcalde d’Hisenda i Inte-
rior de l’Ajuntament, Jordi Segura. 
L’acte, coorganitzat per l’Institut 
Municipal de Cultura de l’Ajunta-
ment d’Igualada (IMC), ha estat 
possible gràcies als seus iniciadors, 
la Comissió de l’Oratori Mil Anys, 
formada per mossèn Josep Massa-
na, Antoni Dalmau, Josep Miquel 
Mindán i Margarida Roca.
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El polígon de Les Comes té activa un 75% de 
la seva superfície industrial amb predomini 
del tèxtil, la construcció i el comerç 
IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada ha fet 
públics aquest dimecres, 19 de 

novembre, els resultats d’un estudi 
que analitza la situació actual del 
polígon industrial de Les Comes, 
per detectar-ne les mancances i 
deficiències i, a partir d’aquí, pro-
posar un full de ruta d’actuacions. 
Inclou una diagnosi de les carac-
terístiques bàsiques de la zona pel 
que fa a característiques i activi-
tats, l’estat de les infraestructures 
i serveis, les opinions de l’empresa-
riat i, a partir d’aquí, es definiran 
accions per a la seva millora. Això 
ha de permetre, doncs, la redacció 
d’un Pla de Dinamització que inci-
deixi en l’impuls del teixit econò-
mic, implementant actuacions per 
a millorar i dinamitzar l’entorn de 
les seves empreses. 

L’estudi ha estat elaborat per 
la Unió de Polígons Industrials de 
Catalunya (UPIC), en col·laboració 
amb l’àrea de Dinamització Eco-
nòmica de l’Ajuntament i dins del 
programa Mentor PAE de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local 
de la Diputació de Barcelona. S’ha 
dut a terme una enquesta on-line 
amb posterior seguiment telefònic 
que ha rebut resposta d’un 54% 
de les empreses contactades, una 
xifra que els autors destaquen com 
a “molt notable” respecte altres 
estudis similars. Aproximadament 
el 60% dels enquestats són propie-
taris de naus a Les Comes i un 40% 
són arrendataris. 

Una àrea econòmica molt 
diversificada 

Les conclusions del cens i l’anà-
lisi exposen que aquest polígon ur-
bà, de 156 hectàrees de superfície, 
té ara mateix unes 320 empreses 
instal·lades i un índex d’ocupació 
superior al 75%. La titularitat dels 
espais és en un 95% privada i en 
un 5% pública. Pel que fa a la di-
mensió de les empreses actives, es 
desprèn que pràcticament la mei-
tat, un 47%, tenen una superfí-
cie màxima de 1.000 m2, un 43% 
entre 1.001 i 5.000 m2 i un 10% 
superen els 5.001 m2. 

Es tracta d’una zona d’activitat 
altament diversificada: un 15,3% 
de les seves empreses es dediquen 
a l’àmbit de la construcció, un altre 
15,3% al comerç a l’engròs i un 
14,4% al tèxtil. La resta, en percen-
tatges menors, es mouen en àm-
bits tan diversos com immobiliària 
i serveis empresarials, agricultura 
i ramaderia, maquinària i equips 
mecànics, edició i arts gràfiques, 
energia, materials per al transport, 
alimentació i begudes, confecció i 

pelleteria, fusta i suro, cuir i calçat, 
paper, fabricació de mobles, indús-
tria química, metal·lúrgia i mante-
niments varis. 

Pel que fa a l’àmbit d’actuació 
de les empreses ubicades a l’àrea, 
un 37% desenvolupen l’activitat 
a Catalunya, un 31% en l’àmbit 
estatal, un 25% en l’àmbit inter-
nacional i només un 8% ho fan a 
nivell local. 

Conclusions i pla d’acció 
A partir de les opinions reco-

llides entre l’empresariat de Les 
Comes i d’aquest estudi en pro-
funditat, ara des de l’Ajuntament, 
tal com explica la tinent d’alcalde 
de Dinamització Econòmica, Àn-
gels Chacón, es redactarà “un Pla 
de Dinamització que respongui a 
allò que demanen els empresaris 
i que els ajudi a créixer, alhora 
que ja comencem a actuar en allò 
referent a les mancances més es-
tructurals referents al manteni-
ment”. 

Les fortaleses detectades són, 
entre altres, la bona ubicació ge-
ogràfica i les comunicacions, la 
diversificació d’activitats, el seu 
paper com a motor econòmic de 
la zona i una distribució i parce-
l·lació adequada a la tipologia de 
les empreses, entre altres. Entre 
les debilitats, l’estudi destaca la 
necessitat de millorar infraestruc-
tures internes o el manteniment, 
la poca capacitat de creixement 
físic, la complexitat administrativa 
a l’hora de dur a terme tràmits 
o la rigidesa urbanística. Com a 
amenaces, l’estudi alerta de la 
crisi econòmica i la competència 
d’altres zones industrials veïnes 
i, quan a oportunitats que es po-
den aprofitar, esmenta les possi-
bles sinèrgies amb altres àrees i 
sectors econòmics de la ciutat i de 
la Conca d’Òdena, l’efecte tractor 
de projectes singulars en marxa 
actualment a Igualada o el suport 
tant local com extern d’impuls a 
l’empresa i la PIME. 

Segona fase del pla de 
manteniment i millores 

Precisament per a començar a 
posar remei a algunes de les debili-
tats detectades, aquesta tardor de 
2014 l’Ajuntament està enllestint 
la Fase 2 del Pla de Manteniment 
i Millora del Polígon Industrial de 
Les Comes, iniciat el 2013. Amb un 
cost de 40.000 euros, s’estan arran-
jant al voltant de 310 m2 de vora-
vies, concretament als carrers Ità-
lia, Grècia, Portugal i Països Baixos 
i a l’Avinguda d’Europa. Aquestes 
accions se sumen a les efectuades 
l’any anterior, quan es van destinar 
40.000 euros més per adequar 490 
m2 de voravies als carrers Dina-
marca, Alemanya, Gran Bretanya, 
França, Irlanda, Països Baixos i a les 
avingudes d’Europa i Països Cata-
lans. Josep Miserachs, tinent d’al-
calde d’Entorn, destaca “l’esforç 
important que ha fet l’Ajuntament 
per a posar al dia una zona em-
presarial i industrial que té unes 
necessitats molt concretes, amb un 
trànsit diari de camions molt ac-
centuat, i que presentava massa 
mancances”. La millora dels em-
bornals duta a terme l’any passat 
per a minimitzar els efectes dels 
aiguats eleva la xifra invertida pel 
consistori en el polígon en aquest 
capítol a 90.000 euros en dos anys. 

Aquest mes de novembre ha 
entrat també en vigor el contracte 
de manteniment de polígon que 
també es va anunciar ara fa uns me-
sos, una externalització que ha de 
suposar un estalvi per al consistori 
i, alhora, una millora en l’atenció i 
el manteniment en aquesta àrea. 
L’empresa que s’ha adjudicat el con-
curs públic obert per la corporació 
serà responsable des d’ara de la pin-
tura viària, el manteniment i neteja 
de zones enjardinades, el mante-
niment del paviment i el manteni-
ment bàsic del clavegueram. Aques-
tes setmanes ja han començat les 
tasques de pintura viària i desbros-
sat i neteja de zones enjardinades.

Josep Miserachs, Àngels Chacon i Assumpta Castells

Dolors Cos, nova àvia centenària
IGUALADA

Dijous passat, l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, i el tinent 

d’alcalde d’Acció Social, Joan Tor-
ras, van traslladar, en nom del con-
sistori i del conjunt de la ciutat, 
la felicitació a Maria Dolors Cos i 
Gabarró, nascuda el 13 de novem-
bre de 1914 i que aquesta setma-
na ha celebrat el seu centenari. 
L’acte es va dur a terme a la Resi-
dència Pare Vilaseca, on viu actu-
alment, i l’homenatjada va estar 
acompanyada per la seva família, 
companys de residència i personal 
del centre.

Taula rodona al centre dental 
Boca a Boca

IGUALADA

Dijous passat va tenir lloc al cen-
tre dental Boca a Boca la xer-

rada “Odontologia aplicada per a 
metges i pediatres. Sinergia entre 
professionals”, que cercava posar 
en comú, entre professionals de la 
medicina i l’odontologia, proble-
mes que es troben sovint a causa 
dels canvis d’hàbits nutricionals i 
d’higiene dels pacients, observats 
des de l’esmentat centre.

En la presentació de la xerrada, 
a càrrec de la responsable sanità-
ria del centre, la Dra. Anabel Villa 
Garcia, odontopediatra, es van es-
mentar alguns dels problemes més 
habituals que es troben en infants 
molt petits, i que amb una bona 
coordinació amb els equips de pro-
fessionals dels Centres d’Atenció 
Primària es podrien evitar tracta-
ments molt complexes a posteriori.

La Dra. Anabel va comentar 
que el principal problema és la 
càries, uns bacteris que els pares 
traspassen als fills al bufar la cu-
llera calenta, llepar els xumets que 
cauen a terra, fer petons a la boca, 
etc. Com que la contaminació és 
molt difícil d’evitar es recomana, 
encara que no hagi començat la 
dentició, iniciar ben aviat a netejar 
amb cura la boca de l’infant amb 
petites gasses després de l’alleta-
ment o amb uns didals de làtex 

especials que hi ha en les farmàci-
es. Si son més grandets es pot co-
mençar amb un raspall suau, sem-
pre sota la supervisió dels pares. 
L’excés de sucres en sucs, pastissos i 
sobretot “xuxes”, amb què premi-
em els nostres fills, és un detonant 
del creixement i la proliferació 
d’aquests bacteris.

Es va parlar també del proble-
ma dels traumes en els infants que 
provoquen els accidents i les cai-
gudes i que són consultes recur-
rents en els CAP. La Dra. Anabel 
va comentar que si són dents de 
llet i cauen no es poden recuperar, 
però que si són dents definitives 
i es pot anar ràpid a l’especialista 
(menys de dues hores) amb la dent 
reservada en llet o a la mateixa 
boca del pacient aquesta es pot 
reimplantar amb un alt percentat-
ge d’èxit.

La taula rodona següent va ser 
molt animada entre els professio-
nals, intercanviant opinions sobre 
les millors pràctiques i consells per 
fer arribar als pares i millorar la 
prevenció.

La conclusió final per ambdues 
parts va ser que la prevenció és 
bàsica i que amb uns bons hàbits 
i començant en etapes ben prime-
renques es poden evitar costosos 
tractaments i patiments inneces-
saris.

Mor David Mackay, un dels 
tres arquitectes inicials dels 
edificis parroquials de la 
Sagrada Família
IGUALADA

Dimecres dia 12, va morir a Barce-
lona, a l’edat de 80 anys, l’arqui-

tecte David Mackay qui, juntament 
amb els també arquitectes Oriol 
Bohigas i Josep Martorell, i amb 
l’aparellador Rafael Panadès, varen 
fer el projecte dels singulars edificis 
del conjunt parroquial de la Sagra-
da Família d’Igualada. El David en 
fou també director d’obra.

No és l’única obra que varen 
idear aquests tres arquitectes en 
equip, anomenant M.B.M. (sigles 
dels seus tres cognoms), deixant un 
molt llarg nombre de destacades 
obres d’arquitectura de variada ín-
dole a molts indrets, sobretot a Ca-
talunya, però també a fora. L’any 
1956 varen realitzar un primer pro-
jecte per al “Conjunt Parroquial de 
la Sagrada Família d’Igualada”, que 
no es va portar a terme. L’any 1965 
varen redactar el segon projecte en 
la seva primera fase que es va aca-
bar el 1969. 

David Mackay, d’origen irlan-
dès, vivia a Barcelona des de l’any 
1959. El dia 10 de novembre del 
2012 va estar a la nostra església 
parroquial, juntament amb Fran-
cesc Gual ara també integrant, 
com també Oriol Capdevila, de 
l’equip M.B.M., per dirigir-hi la vi-
sita guiada, organitzada per “L’Al-

bergueria, Centre de Difusió Cultu-
ral del Bisbat de Vic” per a tota la 
diòcesi. El David hi explicà les vicis-
situds del procés del projecte i de 
la seva realització, i sobre el sen-
tit dels diferents espais i elements 
que composen el conjunt d’edificis, 
inclosa la rectoria i els locals parro-
quials. Cal recordar que tot plegat 
va merèixer el premi FAD d’arqui-
tectura que destaca les valuoses 
aportacions en els diferents àmbits 
de l’edificació a Catalunya. 

En les misses de diumenge pas-
sat se’l va encomanar a Déu junta-
ment amb els difunts de la setmana 
a l’hora de les pregàries dels fidels, 
i diumenge vinent, dia 23, se li ofe-
reix la missa de 2/4 de 10 en sufragi 
i agraïment parroquial.

David Mackay durant la visita guiada 
al conjunt parroquial igualadí el dia 10 
de novembre del 2012
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Atelier, el restaurant pedagògic del Centre 
d’Innovació Anoia
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Atelier, aquest és el nom del 
restaurant que s’ha instal·lat al 

Centre d’Innovació Anoia i que 
gestiona la Fundació Taleia - Esco-
la Pia. És un restaurant amb valor 
afegit perquè forma part d’un pro-
jecte més ambiciós que inclou una 
part pedagògica molt important. 

El projecte, explica Jaume Ars, 
director de l’Escola Pia d’Igualada, 
va començar a gestar-se fa alguns 
anys, perquè l’escola ja treballa 
un curs de cuina i gastronomia. 
Però buscaven anar més enllà de la 
docència i traspassar el restaurant 
pedagògic de l’escola per atan-
sar-se al món real. En aquest sentit, 
la proposta que els va arribar de 
l’Ajuntament de Vilanova els va 
donar l’oportunitat que buscaven.

Un restaurant pedagògic vol 
dir que al darrera del projecte hi 
ha uns alumnes que estan formant 
i que nosaltres, com a clients, con-
tribuirem a la seva formació. El 
projecte és important des del punt 
de vista de l’aprenentatge però 
també des del punt de vista emo-
cional. 

Estan fent una formació pro-
fessional dual: combinant teoria i 
pràctica indiferentment i durant 
tot el curs.

L’Atelier va començar a fun-
cionar el passat mes de setembre 
amb servei de bar i cafeteria i, des 
de fa unes setmanes també ofereix 
el servei de restauració. La valo-
ració que fan des de la Fundació 
Taleia-Escola Pia es molt positiva i 
esperen poder seguir creixent per 

ajudar aquests 16 joves que estan 
directament implicats en el pro-
jecte.

A banda de servir perquè els 
joves facin les seves pràctiques i 
per tant, puguin formar-se pro-
fessionalment, també els servirà 
perquè prenguin contacte amb el 
món real, l’Atelier servirà també 
per crear ocupació. De moment 
s’han contractat dues persones, 
dos exalumnes de cuina i s’ha am-
pliat l’horari a dos professors en-
carregats de les àrees de cuina i 
servei. 

La carta de l’Atelier ofereix 
una sèrie de plats que el client po-
drà combinar com vulgui i tam-
bé podrà decidir sobre el preu del 
menú i valorar. Lliurement sobre 
el servei i els plats que ha menjat. 
D’alguna manera s’intenta que el 
client valori l’experiència i les emo-
cions que ha experimentat mentre 
dinava. 

Són conscients que aquest sis-
tema pot convidar als abusos però 

confien en la bona gent i en el 
valor d’un servei i d’un projecte 
que implica directament alumnes 
i escola.

El restaurant funcionarà de di-
lluns a divendres de 3/4 de 8 del 
matí a les 5 de la tarda tot i que 
la cuina tancarà cap a 2/4 de 4. 
El restaurant també ofereix, fora 
d’horari, breaks i càterings per a 
les empreses dels polígons.

Avui inauguració oficial 
del Centre d’Innovació 
Anoia

El proper dia 20 de novembre 
s’inaugurarà oficialment el Centre 
d’Innovació Anoia i també el res-
taurant. L’escola oferirà una recep-
ció especial a les cinc de la tarda 
oberta a la comunitat educativa 
de l’Escola Pia i pares i mares de 
l’escola.

Amb l’objectiu de promocionar 
el restaurant, des de l’Atelier s’han 
organitzat diferents dinars promo-
cionals. Divendres, per exemple, 
es va fer un dinar promocional a 
diferents empreses per tal d’expli-
car-los el projecte de restaurant 
pedagògic i dimarts, s’obria als re-
presentants dels ajuntaments de 
Vilanova i d’Igualada, Consell Co-
marcal i premsa.

A banda dels dinars promoci-
onals, ajuntament i escola, estan 
treballant en l’organització de di-
ferents jornades de portes obertes, 
una de les quals es dedicarà als 
centres educatius d’Igualada i Vi-
lanova.

Jaume Ars

Mossos d’Esquadra de 
l’Anoia participen en unes 
jornades d’Endesa sobre 
riscos en instal·lacions 
elèctriques

Un total de 26 efectius dels Mos-
sos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica 

Policial de l’Anoia han rebut ses-
sions informatives i de conscien-
ciació sobre riscos a instal·lacions 
elèctriques impartides per Endesa. 
L’objectiu d’aquestes jornades 
organitzades per la companyia, 
que han tingut la seva sessió pràc-
tica a la subestació Anoia --ubicada 
a Vilanova del Camí-- és donar a 
conèixer als agents les caracterís-
tiques i peculiaritats de les seves 
instal·lacions per tal de millorar 
la seva seguretat si han d’inter-
venir-hi durant algun incident. A 
la darrera trobada s’hi van sumar 
professionals del Servei d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) i agents 
de la Policia Local de Capellades i 
Santa Margarida de Montbui. 

La sessió forma part d’unes jor-
nades formatives --tant teòriques 
com pràctiques-- en què els agents 

tenen l’oportunitat de conèixer de 
primera mà i sobre el terreny la 
singularitat de les infraestructures 
elèctriques per tal de reduir al mà-
xim els riscos laborals. 

Durant la tardor i hivern és 
previst que rebin aquesta formació 
uns 400 Mossos d’Esquadra de la 
Regió Policial Central. En algunes 
sessions s’hi han afegit membres 
del SEM de la zona, de Transport 
Sanitari Català (TSC) i agents de 
policia locals. 

Amb l’organització d’aquestes 
jornades, que des d’Endesa s’han 
realitzat també en d’altres ocasi-
ons amb cossos de bombers, tan de 
la Generalitat de Catalunya com 
de l’Ajuntament de Barcelona, es 
vol donar les nocions bàsiques en 
termes de prevenció per afavorir 
una correcta i efectiva intervenció 
dels agents de seguretat en instal-
lacions elèctriques. 
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L’Anoia signa 26.532 denúncies contra 
l’Estat espanyol
El 9 de novembre, a Catalunya 

i a 13 capitals de diversos paï-
sos va celebrar-se una jornada de 
participació ciutadana per donar a 
conèixer la voluntat dels catalans 
sobre el futur polític de Catalunya. 

“Vol que Catalunya esdevin-
gui un estat? En cas afirmatiu, vol 
que sigui independent?” Segons 
l’Estat espanyol, i recolzant-se en 
la Constitució, aquesta pregun-
ta no es pot formular. És per això 
que en els darrers dos o tres anys 
s’han protagonitzat mobilitzaci-
ons ciutadanes, intents de diàleg 
i aproximacions amb l’Estat espa-
nyol, construcció de nous marcs 
polítics, aliances entre els partits 
polítics catalans pro-consulta... fins 
a exhaurir totes les vies legals, de-
mocràtiques i internacionals per 
permetre el dret a decidir del nos-
tre país expressat a les urnes. Un 
dret que ens ha estat negat des 
de bon principi i repetidament. 
Ens van negar la celebració del re-
ferèndum, ens prohibiren la con-
sulta i ens ridiculitzaren primer i 
ens amenaçaren després davant la 
convocatòria de participació ciuta-
dana. El govern de la Generalitat 
ha hagut de recórrer una i altra 
vegada a l’astúcia, alguns partits 
polítics han buscat punts comuns 
que els unien i possibilitaven la jor-
nada del 9N, altres partits ens han 
menystingut barroerament mentre 
la ciutadania organitzada ha em-
pès i materialitzat el que avui ja 
és una jornada històrica més en el 
nostre país.

El 9 de novembre de 2014 pas-
sarà a la història com aquell dia 
que el poble català va perdre la 
por al govern espanyol. Les múlti-
ples amenaces, denúncies i quere-
lles, les passejades de tancs i arma-
ment bèl·lic i les infinites dificultats 

logístiques (pocs col·legis electo-
rals i sovint diferents a l’habitual, 
manca d’informació del procés a 
les llars, dubtes amb la presència 
de butlletes a les meses, possibili-
tat feafent que la policia impedís 
l’entrada a les escoles...) no im-
pediren que 2.305.290 persones 
s’expressessin a les urnes de cartró, 
custodiades per persones voluntà-
ries que dedicaren el diumenge a 
la causa. Foren, en definitiva, uns 
comicis clarament marcats per la 
por, la inseguretat i la incertesa, 
per una banda, i l’emoció, la ràbia, 
la força, la il·lusió i la decisió, per 
una altra.

Per tot això, i perquè Catalu-
nya té caràcter de subjecte polític 
i jurídic sobirà per decidir el seu 
futur polític, els càrrecs catalans 
electes del Parlament de Catalu-
nya, del Parlament Europeu, de 
les Corts Espanyoles i dels Ajun-
taments de Catalunya signaren a 
principis de novembre una denún-
cia contra l’Estat espanyol perquè 
aquest vulnera i impedeix l’exercici 
de la democràcia mitjançant qual-
sevol sistema de consulta recone-

gut internacionalment i també ho 
féu la ciutadania el mateix diu-
menge, data en què s’habilitaren 
punts de recollida de signatures a 
prop dels col·legis electorals.

A l’Anoia 26.532 persones es 
mostraren contràries a les prohibi-
cions que ens arriben i mitjançant 
la seva signatura exposen a l’Orga-
nització de les Nacions Unides, al 
Parlament Europeu, a la Comissió 
Europea, al Consell d’Europa i a 
l’Organització per a la seguretat i 
la cooperació a Europa que Catalu-
nya ha exhaurit totes les vies legals 
dins l’Estat espanyol per trobar un 
acord polític que permeti pregun-
tar als ciutadans si volen o no ser 
un Estat a causa de que existeix 
una manca absoluta de voluntat 
política i s’acumulen dificultats i 
negatives per part de les màximes 
institucions polítiques i judicials de 
l’Estat espanyol.

Ens trobem a mig camí, conti-
nuem caminant seguint la lluentor 
de l’estel blanc que ens ha de per-
metre ser lliures i viure amb digni-
tat, humilitat i pau.

Núria Vinyals

Divuit dels vint-i-un regidors que conformen el ple municipal de l’Ajuntament 
d’Igualada han signat la denúncia contra l’actitud del govern estatal davant del 
procés participatiu del 9N.

Ja han començat les obres del nou Passeig
El nou Passeig, subvencionat al cent per cent, 
crearà 150 places d’aparcament 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

La setmana passada van comen-
çar els primers moviments de 

terres del nou Passeig-parc del Tor-
rent Torres, ubicat al centre del 
nucli urbà, i que unirà MontMer-
cat i MontÀgora. El futur passeig 
convertirà el que fins ara era un 
descampat en un passeig-parc que 
unirà el centre comercial del nucli 
urbà (el Bulevard i MontMercat) 
amb els principals equipaments 
educatius, culturals i esportius 
(Mont-Àgora i Mont-aQua, entre 
d’altres).

Els treballs del nou passeig es 
realitzaran durant els propers me-
sos i es clouran amb un nou espai 
lúdic enjardinat, amb 150 places 
d’aparcament i que comptarà amb 
un amfiteatre a l’aire lliure. El pro-
jecte està subvencionat en la seva 
totalitat i inclou tasques de millora 

de tota la zona de passeig, il·lu-
minació, arbrat, enjardinament i 
adequació de tots els espais. Tan-
mateix es farà zona de prioritat 
invertida la connexió entre els car-
rers Santa Anna i Sant Miquel vers 
el carrer Primer de Maig. 

Aquesta actuació permetrà 
guanyar una nova zona de passeig 
unint zones fins ara separades per 
un gran descampat. L’equip de go-
vern montbuienc continua la trans-
formació d’espais urbans, sempre 
amb la voluntat d’unir espais sepa-
rats per l’orografia del

L’alcalde Teo Romero valora 
“l’inici d’un projecte que perme-
trà vertebrar dues zones bàsiques 
per al futur desenvolupament de 
Montbui. Parlem d’unir l’eix co-
mercial, MontMercat, fins a l’eix 
del coneixement, Mont-Àgora. 
Aquest projecte torna a apostar 
per això: aconseguir espais de pas 
agradable per a les persones i co-
municar punts molt importants de 
Montbui”. 

Romero va recordar que “les 
obres estan subvencionades al cent 
per cent” i va remarcar que des del 
seu govern “continuem apostant 
per fer inversió pública. A més del 
passeig del Torrent Torres ja estan 
a punt de començar els treballs 
d’instal·lació i mobiliari per posar 
en marxa la nova Biblioteca de 
Mont-Àgora. I aviat començaran 
les obres de millora del talús sobre 
el riu Anoia al barri del Pi. Som un 
ajuntament amb recursos limitats, 
però treballem de forma incansa-
ble per millorar la qualitat de vida 
dels veïns amb més equipaments i 
millors serveis”.

C/ Masquefa, 19 • IGUALADA
Tels. 93 805 41 62 • 656 94 51 57 • plapol.planell@gmail.com

Ens hem traslladat al c/ Bellprat, 37 d’Igualada
Tels. 93 805 41 62 • 656 94 51 57 • plapol.planell@gmail.com

25N: Iniciativa planteja a 
l’Ajuntament d’Igualada 
més acció política contra la 
violència masclista
El proper dimarts 25 de novem-

bre és el Dia Internacional per a 
l’Eradicació de les Violències Mas-
clistes. L’Ajuntament d’Igualada ha 
presentat un manifest institucional 
redactat per la Generalitat, Diputa-
cions i entitats municipalistes, que 
el grup municipal d’ICV-EUiA troba 
tou i poc compromès, perquè no 
implica cap acció política concreta 
davant d’un problema tan greu, tan 
ampli i tan vergonyós per a la nos-
tra societat.

Potser per això, per la manca de 
compromís polític concret, el mani-
fest va ser aprovat per unanimitat el 
passat dimarts dia 18. Iniciativa tam-
bé va votar a favor, però no sense 
demanar al govern local un paper 
més actiu en la lluita contra la vio-
lència masclista.

Concretament, la regidora del 
grup ecosocialista, Montserrat Ma-
teu, va proposar incorporar al mani-
fest dues mesures. La primera instar 
al Parlament a constituir un acord 
social i polític per l’eradicació de la 
violència masclista; la segona ampli-
ar els recursos econòmics i humans 
destinats al desenvolupament de 
polítiques d’igualtat actives, inte-
grals i participatives, per a la conse-
cució d’una societat lliure de violèn-
cia de gènere.

Mateu va explicar que l’Acord 
hauria d’integrar tant organitza-
cions polítiques com socials i femi-
nistes que treballen en l’àmbit dels 
drets de les dones. El seu objectiu 
hauria de ser elaborar les reco-

manacions i mesures per la lluita 
contra la violència masclista a totes 
les institucions públiques de Cata-
lunya així com fer-ne el seguiment, 
avaluar les polítiques i emetre els 
informes que corresponguin amb 
caràcter públic.

Sobre la segona mesura, la regi-
dora afirma que prevenir i comba-
tre la violència contra les dones ha 
de ser una prioritat de país, per a 
totes les institucions públiques, des 
de l’àmbit educatiu fins al judicial i, 
especialment, en aquest últim.

La incorporació d’aquestes du-
es mesures va ser refusada pel go-
vern de la ciutat. Aquesta manca 
de compromís polític que demana 
ICV-EUiA a la nostra ciutat és el que 
també trobem a faltar en el Par-
lament de Catalunya, on els vots 
contraris de CiU, ERC i PP van rebut-
jar una proposta de resolució que 
buscava aquest Acord  social i polític 
per l’eradicació de la violència mas-
clista. 

Dones d’ICV lamenta que no si-
gui possible un compromís estable 
i perseverant de les administracions 
públiques. Al seu parer, un compro-
mís que ha de impulsar la necessària 
transformació dels valors socials i 
implementar les mesures i dotació 
de recursos que permetin combatre 
la xacra de la violència masclista des 
d’un abordatge integral i interdisci-
plinar i incidir en tots els factors que 
la perpetuen. 

Grup Igualada d’ICV-EUiA

Gran concert de la JOSA-
Aleví als escolars
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dimarts passat, a la tarda, va 
tenir lloc a l’Espai de Salut i 

Esport Mont-aQua un concert de la 
Jove Orquestra Simfònica de l’Ano-
ia (JOSA) - Aleví. Una vuitantena 
de joves músics anoiencs va fer les 
delícies dels alumnes de segon i 
tercer de primària de les escoles 
Montbou, García Lorca i Antoni 
Gaudí , que hi van assistir com a 
públic. 

La JOSA-Aleví, sota la direcció 
d’Albert Gumí, va interpretar un 
animat espectacle-concert amb els 
“quatre elements” de la natura i 
els personatges d’Aina i Roc com a 
protagonistes d’un espectacle mu-
sical molt ben preparat, i que va 
ser molt aplaudit i celebrat pels 

assistents. El magnífic nivell de 
tota la jove orquestra va quedar 
novament demostrat amb unes in-
terpretacions impecables de totes i 
cadascuna de les peces.

L’activitat, que va ser organit-
zada per la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Montbui, és l’acte 
principal de la celebració de Santa 
Cecília, patrona dels músics.

Una igualadina, homenatjada 
al seu poble natal
CONESA

Diumenge passat la Nati Panadès, 
igualadina des de fa molts anys, 

va rebre un calorós i emotiu home-
natge a Conesa, poble on va néixer 
i viure la seva infantesa i joventut.

Com cada any, aprofitant la 
Festa Major, l’Ajuntament i l’As-
sociació de Fills i Amics de Conesa 
reten un merescut reconeixement 
a la gent que fa una pila d’anys 
van néixer al poble. En l’edició 
d’aquest any va acompanyar a la 
Nati el Joan Mercadé, nascut el 
mateix any.

Redacció Conesa La Nati amb el regidor de festes
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Els gegants de la Llacuna han actuat per 
Costa Rica i Nicaragua

Del 22 d’octubre al 7 de novem-
bre, una comitiva formada per 

representants dels Geganters i gra-
llers de la Llacuna i de Calella van 
viatjar a Costa Rica i Nicaragua en 
motiu del tercer intercanvi cultural 
que es realitza en aquests països de 
Centre-Amèrica.

En aquesta ocasió es va decidir 
participar-hi amb la geganta bom-
bera Maria de la Llacuna. 

Han estat uns 17 dies plens 
d’activitats culturals per diversos 

pobles i ciutats d’aquests països 
que han permès mostrar part del 
món geganter català i la seva músi-
ca popular i tradicional.

Els gegants catalans, així com 
l’instrument tradicional de la gralla, 
eren el centre d’atenció en totes les 
cercaviles i activitats a les localitats 
de San José de Costa Rica, San Anto-
nio de Desamparados, San Rafael de 
Heredia, Santo Domingo, Alahuelita 
i Cartago (Costa Rica) i a León (Nica-
ragua).

Entre les festivitats més multitu-
dinàries i de més ressò cal destacar 
el “15 Aniversario del Encuentro Na-
cional de la Mascarada Tradicional 
Costaricense”, que va tenir lloc a 
Cartago el 31 d’octubre, amb més 
de 800 figures del folklore cultural 
costa-riqueny. També es va comptar 
amb la presència de les “Giganto-
nas” i l’“Enano Cabezón” de Nica-
ragua, el folklore de Panamà i els 
gegants i músics catalans.

A Nicaragua els geganters i 
grallers de la Llacuna i Calella, amb 

la Geganta Maria de La Llacuna, 
van participar en el Carnaval de 
León, amb les 40 “gigantonas” de 
l’entitat “Viva León Jodido”, Mas-
caradas i gegants de Costa Rica. 
Una gran quantitat de gent om-
plia els carrers durant tot el recor-
regut de la cercavila, expectants 
per poder contemplar la mostra de 
cultura gegantera de Costa Rica i 
Catalunya.

A part de les tradicionals cerca-
viles també s’ha actuat a diversos 
centres educatius i s’han realitzat 
conferències i taules rodones sobre 
el món geganter a Costa Rica, Nica-
ragua i Catalunya.

En motiu de la visita dels Ge-
ganters i grallers de la Llacuna i Ca-
lella a Costa Rica i Nicaragua s’ha 
creat l’entitat “Grupo Cultural Ami-
gos sin Fronteras”, que de moment 
engloba Costa Rica, Nicaragua, 
Panamà i Catalunya. Aquest grup té 
l’objectiu de fomentar els intercan-
vis culturals entre els diversos països 
i consolidar les relacions existents. 

El Servei de Cirurgia de 
l’Hospital al Congrés Català 
de Cirurgia

IGUALADA

El passat 17 d’octubre, va tenir 
lloc a Palamós el XII Congrés 

Català de Cirurgia. El Servei de 
Cirurgia i especialitats quirúr-
giques del Consorci Sanitari de 
l’Anoia hi va participar activament 
en el sentit que diversos especialis-
tes cirurgians de l’Hospital d’Igua-
lada van presentar diferents tre-
balls. 

D’una banda, el Dr. Pere Beso-
ra, va moderar una taula rodona 
sobre casos clínics de resolució ur-
gent que va tractar sobre la pato-
logia diagnosticada a Urgències i 
el seu tractament quirúrgic.

De l’altra, el Dr. Xavier Viñas 
juntament amb la Dra. Marina Mo-
linte, van presentar l’experiència 
del Servei de Cirurgia en el maneig 
postoperatori dels malalts inter-

vinguts de patologia gàstrica o de 
malalties del còlon. En el context 
d’un estudi amb diversos hospitals, 
s’aplica un protocol per agilitzar 
la recuperació postoperatòria dels 
pacients intervinguts.

La Dra. Lidia Blay va presentar 
l’experiència laparoscòpica en el 
tractament de diversos tipus de 
tumors, deixant palès que l’Hos-
pital d’Igualada és punter en el 
maneig laparoscòpic de la cirurgia 
abdominal.

El Dr. Luis Vega va exposar l’ex-
periència en cirurgia sense ingrés 
de les intervencions per laparos-
còpia de pedres a la bufeta biliar, 
comunicació també presentada al 
Congreso Nacional de Cirugía que 
es celebrarà a Madrid i que ha es-
tat nominada per obtenir un pre-
mi a la millor comunicació.

D’esquerra a dreta: Luís Vega, Marina Molinete, Enrique Fernández Sallent, Lídia 
Blay, Pere Besora i Xavier Viñas.

Nova edició de parelles 
lingüístiques

IGUALADA

Durant els mesos d’octubre i 
novembre s’ha iniciat el Volun-

tariat per la llengua a les diferents 
demarcacions del CNL Montserrat. 
A principi d’octubre la Sala Felip 
de Calaf va acollir una xerrada 
informativa sobre el programa, 
després de la qual es van formar 
deu noves parelles lingüístiques 

A la ciutat d’Igualada, el 6 de 
novembre van presentar-se les 
22 noves parelles lingüístiques 
d’aquesta nova edició que s’allar-
garà fins al febrer i que té per ob-
jectiu promoure l’ús del català en-

tre els no-catalanoparlants. L’Espai 
Cívic Centre va acollir l’acte d’ini-
ci en què els participants van po-
der-se conèixer i acordar l’horari de 
trobades per conversar en català. 

També es van presentar les ac-
tivitats que s’organitzen per donar 
a conèixer altres àmbits de la cul-
tura catalana entre els nouvinguts. 
D’aquesta manera s’ha previst visi-
tar l’exposició Català, llengua d’Eu-
ropa, assistir a la presentació del 
llibre 500 raons per parlar català, 
de David Pagès, i participar en ta-
ller de sardanes a càrrec de l’Agru-
pació Sardanista d’Igualada. 

L’Esbart Dansaire de 
Vilanova del Camí, solidari...
Dissabte passat, l’Esbart Dansaire 

de Vilanova del Camí va par-
ticipar en el “V Festival Folclórico 
Solidario” que organitza el Cen-
tro Extremeño Ruta de la Plata del 
Prat i que es va celebrar al Teatre 
Modern de la mateixa localitat. 
En el festival, que pretén recollir 
aliments destinats al Punt Solidari 
del Prat per a les persones amb 
necessitats, hi van participar altres 
grups de dansa i música. Va ser un 
acte amb molta col·laboració per 

part de la gent solidària del Prat i 
dels grups participants. 
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“De l’arxiu de l’ànima”, amb 
Ferrer i Aliberch
El dijous, 6 de novembre, a la 

Sala Alchemika de Barcelona, 
es va presentar aquest muntatge, 
compaginat per Jaume Ferrer. Els 
intèrprets van ser dos d’igualadins 
i dos barcelonins. L’autor del guió, 
i la rapsoda i actriu Adoració Ali-
berch, van tenir cura de la inter-
pretació per part igualadina. La 
cantant Esperança Pascuet, i Anna 
Celma amb la viola, van ser les 
representants barcelonines. “De 
l’arxiu de l’ànima” va entusias-
mar els espectadors, socis i amics 
de Poesia Viva de Barcelona. Es 
tractava d’una mostra de temes 
presentats al Teatre de l’Aurora 
per Poesia Viva d’Igualada, des 
de l’any 1997 (sessions 1 a 100). 
Es recitaren treballs de diversos 
autors barcelonins i pel que fa als 

igualadins, n’hi hagué de mossèn 
Josep Maria Borràs i Codina, Anto-
ni Canals, i Maria Teresa Fabregat, 
amb l’escenificació, per Aliberch, 
d’un capítol del llibre “Arrels igua-
ladines” de Ferrer. El guió s’en-
cetà amb “L’emigrant” de mos-
sèn Cinto, cantat per la Pascuet, la 
qual interpretà també “la tieta” 
de Joan Manuel Serrat, amb una 
deliciosa intervenció simultània 
de l’Adoració encarnant el perso-
natge. I com que s’acomplien deu 
anys del Fòrum de les Cultures s’hi 
van incloure, en els deu temes del 
muntatge global, uns fragments 
d’“Arrels de país i natura” de 
Josep Colet i Giralt, escenificat en 
aquella ocasió al Fòrum de Barce-
lona amb la col·laboració de parti-
cipants de casa nostra.

Nova junta continuista i evolucionista al 
capdavant de l’Ateneu Igualadí 
IGUALADA

La centenària entitat igualadina, 
l’Ateneu Igualadí, presentava 

en roda de premsa la seva nova 
junta directiva, cares noves i cares 
de sempre es combinen al capda-
vant d’un Ateneu Igualadí il·lusio-
nat amb nous projectes i amb les 
activitats històriques. La voluntat 
de continuïtat i evolució són les 
màximes del nou equip directiu. 
Així, la nova junta va explicar que 
l’objectiu és treballar perquè les 
activitats consolidades segueixin 
creixent, com és el cas del Cine-
club, el Festival Zoom, Dimarts de 
Diàlegs, Músiques de Butxaca... i 
també perquè el centre acolli nous 
projectes que ja s’estan cuinant i 
que molt properament sorpren-
dran els igualadins.  

En la seva intervenció, el presi-
dent sortint, Miquel Canet, va vo-
ler aprofitar l’ocasió per honorar el 
pas de tots els companys de junta 
amb qui ha compartit els seus 20 
anys al capdavant de l’entitat i va 
recordar la història de tot aquest 
temps. Canet va explicar que quan 
es va incorporar com a president el 
2002 “veníem d’una etapa desèr-
tica, sense subvencions però l’acti-
vitat del centre no va parar i amb 
el temps vam aconseguir fins i tot 
adquirir patrimoni i rehabilitar-lo”. 
A més a més, Canet va elogiar a 
la nova presidenta Mireia Claret 
“una dona amb caràcter i molt 
metòdica que de ben segur acon-
seguirà veure complerts tots els 
objectius d’aquesta nova junta”.

Per la seva banda, la nova 
presidenta, Mireia Claret, va decla-
rar que un dels objectius principals 

de la nova junta és obrir l’entitat 
a tota la ciutat, aconseguir que 
sigui un espai per a tothom, que el 
ciutadà trobi a l’Ateneu un lloc on 
compartir i créixer personalment 
amb la cultura com a instrument 
vinculant. Per això, “s’iniciarà una 
campanya de captació de nous so-
cis, es crearan nous serveis de pro-
ximitat i de relació directa amb el 
soci, perquè els temps han canviat 
però la gent necessita un espai de 
relacions, un lloc on compartir, un 
pulmó d’aire” --va explicar Mireia 
Claret. La nova presidenta també 
va explicar també les noves estra-
tègies financeres com que es bus-
carien noves eines de finançament 
com un verkami per a Músiques de 
butxaca.

La nova junta està formada per 
Mireia Claret com a presidenta, 
Joan Torrents com a vicepresident, 
Maria Carme Mateu com a vice-
presidenta de relacions internaci-
onals, Josep M Ramonjoan com a 
secretari i tresorer, i com a vocals: 
Miquel Canet, Jordi Comellas, Eu-
logi Domènech, Neus Domingo, 

Miquel Llasana, Francesc Reque-
sens, Roser Rubí, Jordi Llansana, 
Jordi Sanahuja.

L’entitat ha commemorat 
aquest any els seus 150 anys amb 
el propòsit de recuperar i avivar 
els principals objectius i l’esperit 
ateneista i fer d’aquest aniversari 
un punt d’inflexió pel futur, l’inici 
d’una nova etapa continuista però 
que evoluciona amb els anys.

Sempre fidels al projecte fun-
dacional, l’entitat ha treballat molt 
fermament amb una evolució sòli-
da, tant en el camp de la cultura, 
com de l’oci, l’esport i l’educació. A 
més, ha sabut involucrar-se com un 
actor més en el dia a dia cultural 
i social de la ciutat d’Igualada. El 
fet d’estar situat al bell mig de la 
ciutat possiblement ho ha afavorit, 
i el fet de ser una entitat ober-
ta també ha permès que hi hagi 
molta varietat de socis, entitats i 
associacions que han trobat el lloc 
idoni per desenvolupar-hi la seva 
activitat, una activitat que no ha 
parat des de fa 150 anys!

Neixen les JERC Piera per 
treballar pel país i la ciutat
PIERA

Dissabte passat, un grup de joves 
de Piera va constituir les Joven-

tuts d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a la ciutat. Segons els 
propis membres, neixen “per tre-
ballar pel país i per Piera” i volen 
“contribuir en tot allò que estigui 
al nostre abast per fer possibles els 
anhels de llibertat de Catalunya”.

També volen esdevenir una ei-
na per al jovent de la vila, una eina 
de proximitat i útil per als joves: 
“Tenim molts projectes i reptes per 
fer, volem fer una Piera millor i col-
laborar tant com puguem en què 
els joves del poble tinguem més 
oportunitats, puguem sentir-nos 
còmodes i satisfer les nostres ne-
cessitats”. Segons les JERC Piera, 
“tot això són motius i motivacions 
suficients, engrescadores i il·lu-

sionants per engegar el projecte 
de les JERC i posar-nos a treballar 
per millorar i créixer”. Per a David 
Prat, portaveu de les JERC Iguala-
da, el naixement de la secció local 
a Piera és “una excel·lent noticia” 
i explica que “mica en mica la im-
plementació de les joventuts repu-
blicanes a l’Anoia va creixent. Avi-
at es constituiran més seccions lo-
cals a la comarca. Tenim joves amb 
ganes de treballar i implicar-se, per 
exemple a la Pobla de Claramunt i 
a Vilanova del Camí”.

Finalment, es va triar l’organit-
zació de les JERC a Piera, quedant 
de la següent manera: portaveu 
local, Raquel Calsina Galán; secre-
tària d’organització, Julia Bueno 
García; secretària de finances, Lau-
ra Mata Ribas, i com a vocal l’Ot 
Ribas Garibaldi.

Celebrat el Consell Nacional de les JSC a l’Anoia
MASQUEFA

Dissabte es va celebrar a Mas-
quefa el Consell Nacional ordi-

nari de les Joventuts Socialistes de 
Catalunya (JSC), el qual va aplegar 
més de 100 joves. El Consell Naci-
onal és el màxim òrgan de direc-
ció política de les JSC entre con-
gressos, i per tant té l’obligació de 
definir la política de la JSC mentre 
no es celebri el Congrés i d’acord 
amb les resolucions del Congrés 
anterior. En aquest cas, i si no es 
produeix cap avançament electo-
ral, aquesta era l’última sessió del 
Consell Nacional del present man-
dat.

La sessió va ser inaugurada per 
Daniel Gutiérrez, candidat del PSC 
a l’alcaldia de Masquefa, el qual 
va comentar la feina feta amb els 
joves. Seguidament va intervenir 
Carles Cuerva, 1r Secretari de les 
JSC -Anoia i Secretari d’Acció Polí-
tica, Formació i Sectorials PSC-Ano-
ia. Cuerva va comentar “som una 
comarca líder en aturats, on les po-
lítiques de joventut són nomenar 
ambaixadors de la ciutat d’Iguala-
da, i on el transport públic es de-
bat entre ser car o ser insuficient”. 
Així, va afegir “que les JSC va mar-
car el 2012 un full de ruta que s’ha 
anat complint, com és el cas més 
recent la proposta d’un nou New 
Deal per Europa del qual actual-
ment s’estan recollint signatures, 
i que és una mostra que és una 
organització amb idees avançades. 
I que cal continuar essent-ho”, a 
més que “la força dels activistes 
de l’Anoia és la força de tots/es els 
joves socialistes de Catalunya que 
volen canviar la realitat”.

La sessió del consell, que va 
comptar amb la presència del pri-
mer secretari de JSC i diputat al 
Parlament Europeu Javi López, va 
tractar sobre varis temes, entre ells 
la convocatòria i organització del 
XVè Congrés, que es celebrarà el 
proper mes de març de 2015 a Bar-
celona. 

També, es va aprovar per una-
nimitat demanar al PSOE que pro-
mogui l’aprovació d’una llei contra 

l’homofòbia de forma anàloga a 
l’aprovada recentment al Parla-
ment de Catalunya, seguint amb 
la línia incitada pel partit socialista 
d’ampliar i garantir els drets del 
col·lectiu LGTB. I es va debatre una 
proposta sobre la gestació subro-
gada (ventres de lloguer), un tema 
que poc a poc està copsant impor-
tància a l’agenda social de diversos 
estats.

Portes obertes als molins 
d’oli locals 

PIERA

Diumenge passat, els dos molins 
d’oli pierencs, Cal Sadurní i Cal 

Nasi, van participar en una matinal 
de portes obertes organitzada per 
la regidoria d’Empresa, amb l’ob-
jectiu d’acostar al públic el procés 
d’elaboració de l’oli, des de la colli-
ta de les olives fins a l’envasatge. 

Les activitats proposades per al 
Mes de l’Oli es van encetar a prin-
cipis de novembre amb l’ambienta-
ció d’uns quants aparadors locals, 
que fan especial referència al món 
de les olives, l’olivera i el producte 
final, l’oli, i que presenten les cre-
acions amb l’ànim d’obtenir algun 
dels premis del concurs.

Diumenge, però, i per primer 
any, van ser els dos molins d’oli, el 
de Cal Nasi dirigit per Ignasi Bosch, 
i el de Cal Sadurní, a càrrec pels 
germans Xaus, els qui van convidar 
tothom a visitar-los i a gaudir d’un 
esmorzar de pa amb tomàquet 
amb botifarra i oli d’aquesta tem-

porada. Tots dos molins van posar 
els cinc sentits a l’hora d’explicar 
als visitants el procés d’elaboració 
de l’oli i, en una d’aquestes visites, 
van rebre les explicacions sobre la 
collita d’enguany, el color de l’oli 
i el funcionament de la maquinà-
ria. També va ser a les visites una 
representació de l’actual govern 
de l’Ajuntament de Piera: Josep 
Llopart, responsable de la cartera 
d’Empresa, Jaume Raventós, regi-
dor de Turisme i Medi Ambient, 
Francisco Jiménez, regidor de Se-
guretat Ciutadana i Barris i la re-
gidora Vanesa Fernández-Arroyo, 
responsable de l’àmbit de Salut i 
Participació Ciutadana. 

Festa de la Rosta
El diumenge 30 de novembre 

tindrà lloc la Festa de la Rosta a la 
nau de Cal Sanahuja, de la qual es 
detallarà el programa en la nostra 
propera edició.

Es traspassa 

SABATERIA 
en ple funcionament

Ben situada

618 013 676
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Del Dinar Empresarial UEA
R. Térmens: “Hem de ser capaços d’apropar les nostres paraules als 
fets, els nostres fets als objectius, i els objectius als nostres somnis”
IGUALADA

Una cinquantena d’empresaris 
i industrials de la comarca de 

l’Anoia van compartir divendres 
passat el Dinar Empresarial UEA 
amb Ramon Térmens, del Grup 
Taurus que va explicar el cas i 
l’evolució de la marca Taurus de 
ser una petita empresa d’Olia-
na a arribar arreu del món, una 
empresa multilocal, una empresa 
que amb paraules del mateix Tér-
mens “no colonitza un territori, va 
a un país, aprèn el seu funciona-
ment i la seva marca, la compra i 
s’hi adapta, identificant l’entorn i 
els problemes, essent flexible”.

Fill de la Segarra amb un bon 
record del seu pas per Can Colapi, 
home senzill, amb 22 anys a l’es-
quena com a emprenedor, va par-
lar amb el cor, l’emoció i el conven-
ciment que des de llocs molt petits 
es poden fer grans coses: “No hi ha 
cap gran empresa que no hagi nas-
cut d’una persona amb una idea”. 
Així Térmens va explicar el cas del 
creixement i la internacionalització 
de Taurus, que amb quinze anys ha 
passat a multiplicar per deu la seva 
facturació, compta amb 12 filials 
pròpies i 2.500 treballadors.

Va remarcar la diferència entre 
exportar i internacionalitzar-se, va 
remarcar que l’I+D+I no vol dir in-

vestigar en “coses estranyes” sinó 
també en procediments i “pensar 
que el que fas dia a dia sempre es 
pot millorar”, ja que per ell inno-
vació no és inventar un producte 
nou, sinó innovar en la manera 
de fer les coses. Va parlar de tenir 
una cultura empresarial sosteni-
ble donant algunes directrius de 
la seva filosofia empresarial: po-
sar la humilitat en l’ADN, la virtut 
per aprendre cada dia i no donar 
mai res per fet; l’austeritat com a 
concepte per l’equació de costos; i 
cuidar l’equip, tractar les potencia-
litats i respectar-les.

Com a empresari, treballador, 
implicat amb el negoci i l’empresa, 
Ramon Térmens va voler reivindi-
car també la figura de l’empresari, 
la seva dignitat i la de l’empresa, i 
el dret a l’error i el dret al fracàs, 
ja que no sempre les coses surten 
com un les planteja: “estem obli-
gats a triomfar sempre, i si surt 
malament ningú ens ajuda. Hem 
de ser valents, ser capaços d’ex-
plicar el que pensem i el que ne-
cessitem, sense haver de quedar 
bé amb els que manen”. Térmens, 
gran defensor de la intel·ligència 
emocional aplicada a l’empresa i 
als equips humans que les fan fun-
cionar, va lamentar que a Catalu-
nya compartim poc les experiènci-
es i les iniciatives “hi ha vergonya 
d’explicar el que no ha anat bé. Un 
fracàs comporta un aprenentatge 
que pots aplicar en el teu model 
de negoci perquè no es repeteixi”.

L’acte, realitzat a Sesoliveres, 
va ser possible gràcies al patrocini 
de Mútua General de Catalunya 
que en la seva aposta pel teixit 
empresarial de la comarca per una 
creença en les capacitats i les pos-
sibilitats dels sectors econòmics de 
la comarca col·labora amb els actes 
empresarials que organitza la Unió 
Empresarial de l’Anoia.

Restauradors de la comarca 
s’informen sobre la 
normativa d’al·lèrgens

Al desembre entrarà en vigor la 
normativa europea que obli-

garà els establiments a informar 
per escrit als consumidors sobre 
la presència d’al·lèrgens als seus 
plats. La Unió Turística Anoia infor-
ma els establiments i queda al ser-
vei dels associats per a les gestions 
pertinents. 

El president de la Unió Turís-
tica Anoia, Manel Pla, va ser l’en-
carregat de presentar la jornada 
sobre els al·lèrgens i la nova nor-
mativa europea, que es va celebrar 
dimarts de la setmana passada a 
la seu de la Unió Empresarial de 
l’Anoia. 

Després d’una breu presenta-
ció dels diversos serveis i avantat-

ges que ofereix la federació Inter-
comarcal d’Hostaleria i Restauració 
(FIHR), a la qual la Unió Turística 
Anoia pertany, es va donar pas als 
responsables de Restalergia, em-
presa que ha creat una aplicació 
web per tal d’elaborar fitxes d’al-
lèrgens i components alimentaris 
de cada plat del menú d’un esta-
bliment per poder complir amb la 
normativa. 

La Unió Turística Anoia infor-
ma als responsables d’establiments 
com bars, restaurants, cases rurals 
amb servei de cuina, etc. que tin-
guin qualsevol dubte o necessitin 
informació es posin en contacte 
amb l’entitat al telèfon 938052292 
o al correu electrònic uea@uea.cat.

VII Jornada de Llengua i 
Migració de l’Anoia

El divendres 7 de novembre, el 
Consell Comarcal de l’Anoia va 

acollir la VII Jornada de Llengua 
i Migració, una iniciativa conjun-
ta del Servei Comarcal de Català i 
el Pla de Ciutadania i Convivència 
que permet intercanviar experièn-
cies docents per afavorir la millora 
de la qualitat de l’ensenyament de 
la llengua a la població immigra-
da. L’edició d’enguany va tenir una 
cinquantena de participants.

La inauguració oficial va anar 
càrrec de la directora general de 
Política Lingüística, Ester Fran-
quesa, i del president del Consell 
Comarcal, Xavier Boquete. L’apar-
tat de ponències va incloure la 
presentació de l’Informe sobre la 
integració de les persones immi-

grades a Catalunya, a càrrec de 
Quim Brugué, membre de l’Institut 
de Govern i Polítiques Públiques 
(IGOB) de la UAB. La lingüista mas-
quefina M. Carme Junyent, direc-
tora del Grup d’Estudi de Llengües 
Amenaçades (GELA), va presentar 
un estudi de representacions lin-
güístiques a l’Anoia: “Què hem de 
fer amb les llengües dels alumnes 
a l’escola”.

Finalment, en l’apartat d’ex-
periències, els assistents podran 
conèixer els projectes “Desdezero” 
del CNL de l’Àrea de Reus Miquel 
Ventura de Reus, “Català inicial + 
alfabetització” del CFA Els Taron-
gers de Mataró i “El Voluntariat 
per la Llengua al Centre Penitenci-
ari Lledoners” del CNL Montserrat.

Sortida a TV3 de les Dones 
de les tardes dels dimecres
El dia 29 d’octubre les Dones de 

les tardes dels dimecres vam 
assistir de públic al programa 
“Divendres” de TV3. A l’arriba-
da als estudis ens van oferir un 
refrigeri i després vam anar al pla-
tó, on ens va saludar el presenta-
dor, Xavi Coral, i el col·laborador 
Tian Riba i vam poder gaudir del 
programa en directe i passar una 
agradable tarda.

Josefina Gassó
Dones de les tardes dels dimecres
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Evitar l’obesitat infantil
PIERA

Un de cada tres nens té excés 
de pes i per abordar aquest 

problema s’ha programat un 
taller d’esmorzar i berenar saluda-
ble, adreçat als nens i nenes que 
aquest any cursen 4t de primària, 
per evitar l’obesitat infantil. 

Durant el mes de novembre, i 
per tercer any consecutiu, inferme-
res del CAP de Piera duen a terme, 
a totes les escoles del municipi, un 
taller d’esmorzar i berenar saluda-
ble, en el qual expliquen la piràmi-
de dels aliments, que prèviament 
han treballat a l’escola, i confecci-
onen, amb retalls de revistes, un 
vistós collage representant un es-
morzar i un berenar el més saluda-
bles possible. Al taller es parla de 
la importància de fer un bon es-

morzar abans d’anar a l’escola i un 
bon berenar, així com incentivar el 
consum de verdures, fruites i lactis, 
que els ajuda a créixer i viure amb 
salut.

En finalitzar el taller els alum-
nes reben un tríptic per tenir a ca-
sa, amb l’objectiu que les famílies 
millorin l’alimentació d’aquests in-
fants tot procurant-los els esmen-
tats aliments.

El PSC reclama més atenció a 
la B-300 de l’Alta Anoia
ALTA ANOIA

El PSC-Anoia, a través del Grup 
Parlamentari Socialista al Parla-

ment de Catalunya (diputats Mau-
rici Lucena, Jordi Terrades i Sergi 
Vilamala), va presentar el 28 d’oc-
tubre una proposta de resolució per 
tal que el govern de la Generalitat 
de Catalunya presti més atenció a la 
carretera B-300, la qual comunica la 
població de Calaf amb els municipis 
de Calonge de Segarra, La Molsosa, 
Pinós i Sant Mateu del Bages.

Els motius de la petició són que 
és la carretera més important que 
disposen aquests municipis per co-
municar-se entre ells i també co-
municar-se amb Calaf, municipi 
de referència pel que fa a gran 
part dels serveis bàsics, i que en 
els darrers anys no s’hi ha realitzat 
un manteniment adequat del seu 
ferm i per aquest motiu està de-
teriorat en diferents parts del seu 
traçat. 

Reeixida Setmana de la Gent 
Gran
ELS PRATS DE REI

La setmana passada va tenir lloc 
una nova edició de la Setma-

na de la Gent Gran. Els actes van 
començar el dia 11 de novembre 
al matí, amb una conferència a 
càrrec dels Mossos d’Esquadra 
sobre “Consells i seguretat per a 
gent gran”. La xerrada va tractar 
sobre consells davant de possibles 
enganys i estafes que es poden 
donar a la nostra societat i un dels 
col·lectius més vulnerables és el 
de la gent gran. Els participants 
van plantejar diverses qüestions, 
les quals van ser amablement res-
postes pels Mossos. 

El dimarts a la tarda va tenir 
lloc un taller de memòria a càrrec 
de la treballadora social, Assump-
ta Prat, on es van desenvolupar 
diversos aspectes relacionats amb 
la concentració, fixació i retenció 
de la memòria mitjançant fitxes i 
petits dossiers. 

El divendres a la tarda va tenir 
lloc la conferència amb la ponent 

Lourdes Bover, que va parlar de 
“Benestar emocional per a gent 
gran”. Tots els assistents van par-
ticipar aportant les seves pròpies 
emocions i les seves vivències. 

Per cloure els actes el diumen-
ge va tenir lloc, a la Sala Poliva-
lent, un dinar que va reunir una 
setantena d’assistents, els quals 
van poder gaudir també d’una ex-
posició de treballs manuals fets per 
un grup de dones del municipi. 

Alumnes del curs 
pfi-PTT al Rec 10.0
IGUALADA

El divendres 7 de novembre, 
l’alumnat del curs del pfi-PTT 

d’auxiliar de vendes, oficina i aten-
ció al públic va visitar, juntament 
amb el professorat docent, l’esde-
veniment del Rec 10.0.

Com en altres anys, aquest va 
ser el primer contacte dels alumnes 
del curs 2014-2015, de cara a la 
seva futura col·laboració amb l’or-
ganització de l’esdeveniment, pro-
posat per l’Ajuntament d’Igualada, 
que es durà a terme paral·lelament 
amb la propera edició del Rec.

Ha estat una experiència molt 
ben valorada, tant per l’alumnat 
com pel professorat, i ha motivat 
els joves a continuar les col·labo-
racions amb diversos actes i esde-
veniments organitzats a la ciutat 
d’Igualada. 

De la Coral de Santa Maria

IGUALADA

Emotiva sessió dedicada 
a l’excantaire Antonieta 
Soteras 

Se celebrà dijous passat dia 13, a 
l’auditori de la Biblioteca Cen-

tral la cinquena sessió del Cicle de 
Poetes de la Coral de Santa Maria, 
que estigué dedicada a l’obra de 
l’excantaire Antonieta Soteras 
Pons, igualadina que des de fa 55 
anys està prostrada en una cadira 
de rodes.

En la primera part la Coral ofe-
rí un concert de tres cançons sota 
la direcció de Coni Torrents i amb 
l’acompanyament al piano de Mai-
te Torrents. S’interpretà “El capità” 
d’Antoni Mas; “Mare, vull ser pes-
cador”, d’Antònia Vilàs; i “Canto 
a Múrcia” de la sarsuela La Parran-
da, de Francisco Alonso.

En la segona part, d’acord 
amb un guió de Lleonard del Rio, 
presentador de l’acte es llegiren 
una selecció de poesies a càrrec 
dels cantaires Mariona Adzet, Emi-
li Argelés, Josefina Borràs, Teresa 
Calaf, Concepció Cuadras, Eusebia 
Fanega, Alfons Ferrer, Josep Nadal, 
Jaume Puig, Mercè Travesset, Rosa 
Valero i Narcís Viarnés.

Finalment, en la tercera part 
s’oferí un concert instrumental a 
càrrec de Ricard Morros (clarinet) 
i Maite Torrents (piano). Van inter-

pretar “Tres intermezzi” (opus 13) 
de Charles Villiers Standford, “Ha-
varena” de Maurice Ravel i dues 
peces cubanes de Joan Junco.

La vetllada formava part del 
programa del 75è aniversari. El pú-
blic --entre el qual hi havia una 
notable representació de la Fra-
ter-- sortí molt satisfet de la vet-
llada, i pogué admirar l’exposició 
“75 anys” que aquestes setmanes 
de novembre es presenta a la Bi-
blioteca.

Concorregut homenatge 
a Isidre Solé, a Jorba

Dissabte passat dia 15, la Coral 
dedicà un homenatge al seu pi-
anista Isidre Solé Solernou, amb 
la col·laboració de l’Associació de 
la Gent Gran de Jorba. Els actes 
comptaren amb la presència de 
nombrosos amics i companys de 
l’homenatjat. 

S’iniciaren amb una missa can-
tada a l’església parroquial, presi-
dida per Mn. Enric Garcia. Després, 
en el teatre de la Joventut Jorben-
ca, s’oferí un magnífic concert sota 
la direcció de Coni Torrents i amb 
l’acompanyament de Maite Tor-
rents. El públic aplaudí amb entu-
siasme les diverses interpretacions 
d’un programa atractiu i variat, i 
acomiadà dempeus els cantaires.

Després, un centenar de per-
sones s’aplegaren en un sopar. A 

l’hora de les postres pronunciaren 
parlaments d’elogi a la persona de 
l’homenatjat i li lliuraren sengles 
obsequis: Mn. Enric Garcia, rector 
de Jorba; Concepció Soteras, presi-
denta de l’Associació de la Gent 
Gran; Lleonard del Rio, president 
de la Coral amfitriona, i Josep M. 
Palau, alcalde de Jorba. 

Isidre Solé Solernou, sensible-
ment emocionat, va dir: “Haver 
conegut la Coral de Santa Maria és 
una de les millors coses que m’han 
passat en aquesta vida”. I va agrair 
l’homenatge, la nombrosa assis-
tència i les continuades mostres 
d’afecte rebudes.

Propera Festa de Santa 
Cecília

Dissabte vinent dia 22 a les 7 
de la tarda, la Coral de Santa Ma-
ria solemnitzarà a la Soledat, la 
missa vespertina, amb motiu de 
la festa litúrgica de santa Cecília, 
patrona de la música. En acabar 
els i les cantaires es reuniran en un 
sopar de germanor.

L’endemà diumenge a les 12 
del migdia participarà junt amb la 
Schola Cantorum, en la missa que 
organitza el departament munici-
pal de cultura.

Màgic dinar de cloenda 
del 75è aniversari

Per al diumenge dia 30 de no-
vembre la Coral celebrarà el “Mà-
gic dinar de cloenda” del 75è. ani-
versari. En aquests acte no hi man-
caran obsequis commemoratius i 
sorteigs de regals, a més de l’actu-
ació de l’il·lusionista internacional 
Xevi que amenitzarà la sobretaula. 

Els interessats en assistir-hi po-
den fer la corresponent reserva als 
telèfons següents: 938030475 (Ro-
sa) i 636741530 (Concepció).

Motivació del jovent pel Pla Local de 
Joventut
HOSTALETS DE PIEROLA

El Pla Local de Joventut dels Hos-
talets de Pierola ha començat 

amb molt bon peu i amb una par-
ticipació nombrosa i intensa dels 
joves, que han mostrat molta moti-
vació.

El passat cap de setmana es 
van celebrar tres tallers participa-
tius en funció de l’edat dels joves 
assistents amb els quals es buscava 
obtenir una radiografia de la situa-
ció dels joves i de les seves necessi-
tats. Els tres tallers es van repartir 
així: Joves de 26 a 35 anys: Diven-
dres de 14 a 19.00. Joves de 12 a 
16 anys: Dissabte de 15 a 17.00. 
Joves de 17 a 25 anys: Dissabte de 
15 a 18.30.

En aquesta primera jornada, 
els 40 joves participants havien 
d’analitzar el municipi, les infra-
estructures i les dinàmiques políti-
ques des del punt de vista juvenil. 
De l’anàlisi de situació han sorgit 
alguns àmbits sobre els quals els 
joves establirien les seves priori-
tats: La formació i la recerca de fei-

na, participació i espais de trobada 
adequats, zones d’estudis i suport 
en l’emancipació són elements que 
caldrà treballar i fomentar.

Una vegada analitzats els re-
sultats de les últimes trobades el 
procés continuarà amb altres acci-
ons que consolidaran i afirmaran 
el projecte.

La FS Sant Josep amb el 
Consell de la Gent Gran
IGUALADA

Amb l’objectiu de fomentar l’en-
velliment actiu, la Fundació 

Sant Josep va presentar al Con-
sell de la Gent Gran del Consell 
Comarcal de l’Anoia una proposta 
de xerrades informatives que pro-
porcionen coneixements, habilitats 
i actituds positives envers la salut i 
la qualitat de vida. La voluntat és 
organitzar conjuntament unes tro-
bades formatives totalment gra-
tuïtes per a tot el col·lectiu de la 
gent gran.

Per la seva part, el Consell de la 
Gent Gran va mostrar el seu inte-
rès i el seu compromís de col·labo-
ració. Amb aquest acord, el Consell 
compleix amb el seu objectiu de 
treballar per al benestar de la gent 
gran amb activitats de qualitat i 
interès col·lectiu.

El cicle de xerrades contempla 
diverses temàtiques sobre alimen-
tació saludable, activitat física, fi-
siologia, voluntats anticipades... 
L’objectiu és aproximar la població 
al coneixement amb el propòsit 

d’empoderar- la i fer-la copartí-
cep de la cura i manteniment de la 
seva autonomia i independència. 
Els assistents prendran consciència 
que formen part activa del seu es-
tat de salut.

La recitació de la poesia d’Antonieta Soteras. (Foto: Joan Talavera)
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Aparcament gratuït als 
malalts que ingressin a 
l’Hospital d’Igualada
LA TORRE DE CLARAMUNT

L’Ajuntament de La Torre de 
Claramunt s’ha sumat al conveni 

proposat per la Societat Igualadina 
Municipal d’Aparcament (SIMA) 
a través del qual els usuaris que 
ingressin a l’hospital disposaran 
de 25 hores d’aparcament gratuït. 
Anteriorment, ja ho han fet l’Ajun-
tament d’Igualada i Òdena.

Cada Ajuntament serà després 
qui abonarà a l’empresa Societat 
Igualadina Municipal d’Aparca-
ment (SIMA), el cost de les targetes 
que hagin demanat els seus ve-
ïns. En el cas de la Torre, tenint en 

compte les dades de 2013, la mesu-
ra pot suposar per al consistori una 
despesa màxima de 2.400 euros 
anuals, tenint en compte els 139 
ingressos de residents al municipi 
que hi va haver a l’Hospital.

Part del fons d’Antoni M. Badia i Margarit, a 
la Biblioteca Central
IGUALADA

La Biblioteca Central d’Igualada 
compta amb centenars de lli-

bres, que el filòleg i lingüista Anto-
ni M. Badia i Margarit, recentment 
traspassat, va donar a la Biblioteca 
fa uns quants anys. Aquests llibres 
formaven part de la seva biblio-
teca personal i Badia i Margarit 
els va voler llegar per tal que es 
conservessin en aquesta institució 
cultural. Inclouen sobretot volums 
de literatura catalana i folklore, i 
alguns són molt valuosos, perquè 
es tracta d’exemplars antics, com 
una edició numerada del Quixot 
de l’any 1964. Badia i Margarit va 

estar vivint uns anys a Igualada 
amb el seu fill, Xavier Badia, que 
va ser regidor de Cultura de l’Ajun-
tament d’Igualada. 

A més de tots els ll ibres 
d’aquest donatiu, la Biblioteca 
compta amb les obres escrites per 
aquest gran home de les lletres 
catalanes que va morir el passat 
16 de novembre als 94 anys. Títols 
com Gramàtica històrica catalana, 
La formació de la llengua catala-
na: assaig d’interpretació històrica 
i Llengua i cultura als Països Ca-
talans formen part del seu llegat 
cultural i humà i es troben aquests 
dies exposats en un Punt d’interès 

a la secció de Filologia i llengua, 
a la tercera planta. També s’hi pot 
llegir una àmplia entrevista que la 
seva filla Montserrat li va fer l’any 
2005 per a la Revista d’Igualada. 

El fons de Badia i Margarit for-
ma part de la col·lecció de Fons 
especials de la Biblioteca, que in-
clou també els donatius d’altres 
personatges anoiencs il·lustres com 
l’historiador Dr. Joan Mercader i el 
poeta Dr. Josep Romeu i Figueras o 
el fons provinent del Centre d’Es-
tudis Comarcals d’Igualada (CECI).

IMC- Biblioteca Central d’Igua-
lada

L’Ajuntament congela l’IBI per al 2015
LA POBLA DE CLARAMUNT

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt congelarà l’Impost de 

Béns Immobles (IBI) per al 2015. 
Així es va explicar en el Ple ordinari 
del dijous 13 de novembre en què 
es va aprovar la modificació de 
les Ordenances Fiscals per a l’any 
vinent. Aquest punt es va aprovar 
amb els vots a favor de CiU i les 
abstencions del PSC i d’ERC.

El primer tinent d’alcalde i 
regidor d’Hisenda, Josep Aloy, 
va comentar que es baixa el ti-
pus de gravamen de l’IBI de l’any 
vinent, que passa del 0,778% del 
2014, que es va transformar en 
el 0,814% per l’aplicació de l’in-
crement imposat per l’Estat, al 
0,727%, que es transformarà en 
el 0,762%. D’aquesta manera, es 
mantindran els preus que es van 
cobrar enguany i que s’assimilen 
als de 2012. L’alcalde, Santi Broch, 
va explicar que el 2015 és previst 
fer una revisió cadastral, ja que els 
valors actuals “encara són alts”, tot 
i que l’última revisió que es va fer 
el 2009 amb efectes el 2010 ja es 
van establir uns valors més baixos 
dels de mercat.

Josep Aloy va afirmar que la 
resta d’Ordenances Fiscals també 
queden congelades, excepte la ta-
xa per a la recollida d’escombraries 
que s’apujarà un 3 %, el que su-
posarà en un habitatge unifamili-
ar un increment d’uns 4 euros. El 
primer tinent d’alcalde va comen-
tar que aquest servei és deficitari 
des de fa anys i en aquest exercici 
es preveu que serà d’uns 47.000 
euros. Josep Aloy va afirmar que 
“cada any anem assumint el dèficit 
però el que no podem fer és incre-
mentar-lo. Per això, s’apugen les 
tarifes de mica en mica”.

Respecte aquest tema, Santi 
Broch va explicar que “el 2015 sor-
tirà a concurs la recollida d’escom-
braries que s’ofereix des del Con-
sell Comarcal. Com que el cost per 
oferir aquest servei és molt elevat 
s’està plantejant canviar el model i 
fer la recollida porta a porta. El fet 
que les escombraries siguin més ca-
res aquí que a Barcelona és perquè 

la distància entre contenidors és 
més gran i, per tant, el recorregut 
que han de fer els camions és més 
llarg”.

En les Ordenances Fiscals per al 
2015 també s’incorpora una nova 
taxa. Es tracta d’un preu per a la 
col·locació de parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’ús 
públic i indústries al carrer i am-
bulants i rodatge cinematogràfic. 
Aquesta taxa només serà aplicable 
a les xurreries ambulants.

Altres temes del Ple
En aquesta sessió ordinària, en 

l’apartat d’informes i propostes 
d’alcaldia, l’alcalde, Santi Broch, 
es va referir a diverses qüestions 
que havia plantejat el grup mu-
nicipal Socialista per escrit. Quant 
als tràmits del nou Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal (POUM), 
Santi Broch, va explicar que “els 
temes urbanístics són lents i més si 
es tracta d’un nou planejament”. 

L’alcalde va explicar que el 
juny de 2013 l’equip redactor del 
POUM va lliurar el document per 
a la seva aprovació inicial, que va 

ser revisat exhaustivament per 
l’arquitecte municipal que hi va 
fer una sèrie de consideracions i 
modificacions. L’equip redactor va 
introduir aquests canvis i van fer 
el lliurament del nou planejament 
el juny d’aquest any i del qual se’n 
va donar una còpia en CD als grups 
municipals per poder-lo estudiar. A 
partir d’aquí, l’alcalde va proposar 
fer una sèrie de reunions informa-
tives amb els representants de ca-
da partit i poder consensuar entre 
tots l’aprovació inicial.

Pel que fa a la instal·lació 
d’una activitat industrial on abans 
hi havia la secció de manipulats 
de l’empresa Romaní, Broch va as-
segurar que “no tenen cap tipus 
de permís i des de la secretaria de 
l’Ajuntament s’han fet les actuaci-
ons prèvies dins del procediment 
de protecció de la legalitat urba-
nística”. Des de l’administració lo-
cal s’ha notificat i requerit a les 
diferents empreses implicades però 
vist que no s’ha obtingut resposta 
s’ha iniciat un procediment sanci-
onador. Santi Broch va dir que “se-
guirem lluitant i anirem per la llei 
perquè és l’única via que tenim”.

Satisfacció d’Artístic per 
l’emotiu homenatge 
a Juani Cruz

VILANOVA DEL CAMÍ

Tal i com era d’esperar l’emoti-
vitat i el record van ser prota-

gonistes al I Festival Flamenc de 
l’escola Artístic en homenatge a 
Juani Cruz. Les emocions a flor de 
pell van estar presents al llarg de 
tota la funció que va comptar amb 
la participació d’una vuitantena 
d’alumnes de flamenc. Més de 350 
persones van omplir Can Papas-
seit en aquest primer homenatge 
a aquesta alumna lluitadora fins 
al final, malgrat la malaltia que 
finalment se la va endur ara fa uns 
mesos; una dona exemplar pel seu 

caràcter optimista, sensible i vital. 
Segons han destacat des de 

l’escola el festival es convertirà en 
una cita anual i servirà també per 
col·laborar amb una bona causa. 

Aquest any, tindrà com a be-
neficiaris els infants de la Casa dels 
Xuklis, una casa d’acollida per les 
famílies de les nenes i nens amb 
càncer, gestionada per l’AFANOC, 
l’Associació de Familiars i Amics de 
Nens amb Càncer. 

Fins aquest dijous, l’escola Ar-
tístic tindrà una urna al centre per 
recollir donatius voluntaris.
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Més de 20 persones als cursos d’anglès
ELS PRATS DE REI

El Consorci per a la Promoció de 
l’Alta Anoia ha posat en marxa 

uns cursos de conversa en anglès 
per al sector turístic i comercial. 
En un principi només se n’havia 
programat un els dijous de 15.30h 
a 17.00h, però la forta demanda 
per part dels assistents ha obligat a 
programar-ne un altre els dimarts 
a la mateixa hora.

Aquests cursos hi assisteixen un 
màxim de 10 participants que apli-
quen els seus coneixements d’an-
glès oral. Durant les sis sessions 
de que consta el curs, els alumnes 
aprendran a gestionar reserves, 
vendre productes o bé a respondre 
a trucades telefòniques.

Entre les línies prioritàries de 
treball del Consorci per a la Promo-
ció de l’Alta Anoia hi ha el sector 
comercial i turístic. En aquest sen-

tit, fa pocs dies, s’ha posat en mar-
xa un curs de guies de patrimoni 
de l’Alta Anoia.

Vilanova enviarà 1.180 euros 
a La Marató de TV3 
VILANOVA DEL CAMÍ

El president de la Colla Excur-
sionista, Pere Bartolí, ha passat 
comptes de les col·laboracions re-
budes en la sortida que van orga-
nitzar en favor de La Marató de 
TV3. Finalment, han estat 1.180 
euros els aconseguits per la colla, 
de la mà de l’Associació Cultural 
Camp del Rei i un bon grup de 
patrocinadors i col·laboradors. La 
xifra és força similar a la d’anys an-
teriors, tot i que Bartolí reconeixia 
que potser era una mica inferior, 
enguany, perquè la diada va coin-
cidir amb el procés participatiu del 

9N i perquè el temps no va acom-
panyar gaire.

Els organitzadors han desta-
cat el suport del departament de 
Cultura i Esports de l’Ajuntament 
vilanoví, Veter Center, Aluminis i 
Cristalleria Carles, Super Mas i Ca 
la Nuri, així com les col·laboracions 
del grup de percussió Moltaxamba, 
Agrapes, l’Associació de Protecció 
Civil de Vilanova del Camí, Ràdio 
Nova, l’escola Marta Mata, Pere 
Bosch Roba Laboral, Ramon Mar-
tínez Cafès Lavazza, la Caixa, bo-
dega La Moreneta, El 21, Enya del 
Bello i L’Enllaç.

La sessió de Xarxa va omplir 
Can Papasseit
VILANOVA DEL CAMÍ

Xarxa Vilanova del Camí ha por-
tat a Can Papasseit la segona 

proposta d’aquesta temporada per 
al públic infantil i familiar. El tea-
tre es va omplir de gom a gom, 
com és habitual. La contista Rosa 
Fité es va posar el públic a la but-
xaca amb les històries d’El rei que 
s’avorria. Una representació que 
posava en valor la lectura. Abans 
de la funció es va fer un taller de 
manualitats. 

Pel que fa a properes represen-
tacions de Xarxa Vilanova, el 25 de 
gener, Teatre animal presentarà 
Com gat i gos, una obra que com-
bina teatre i animació audiovisual; 
el 8 de febrer, Los Herrerita por-
taran circ teatre The Flamingos; el 
15 de març Inspira Teatre presen-
tarà El cel de la Jojó, un espectacle 
musical i de titelles, i tancaran la 
temporada el 12 d’abril amb la Pa-
peripècia del pallasso Marcel Gros.

Arranjament de camins als 
Boscos de Can Martí

PIERA 
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

L’estat dels camins per arribar 
als Boscos de Can Martí ha millo-
rat, després de vint-i-cinc anys, amb 
l’actuació sufragada per 22 veïns 
i l’Ajuntament de Piera. Manuel 
Muñoz, secretari i representant 
dels Boscos de Can Martí en aques-
ta actuació, es va mostrar il·lusio-
nat quan, per fi, es va arribar a un 
acord amb la resta de nuclis que 
pertanyen al municipi dels Hosta-

lets de Pierola, com són Can Rovira 
de l’Estela, i una part dels Boscos 
que també pertanyen a l’Ajunta-
ment d’aquesta població veïna, per 
arranjar també la part final del ca-
mí, un tram de 650 metres.

En total, l’acondicionament 
d’aquest accés ha permès que gai-
rebé tres quilòmetres de recorre-
gut s’hagi adequat millorant la 
qualitat de vida dels seus veïns, la 
majoria propietaris d’habitatges 
de segona residència.

Serveis Socials més a prop
CAPELLADES

Sota aquest nom ha nascut una 
proposta impulsada des dels 

Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Capellades amb un objectiu doble. 
D’una banda es tracta que les per-
sones de més de 80 anys tinguin 
coneixement dels diversos serveis 
que s’ofereixen des d’aquesta 
àrea per si algun d’ells pot ser del 
seu interès. D’altra banda es trac-
ta també que els Serveis Socials 
puguin tenir coneixement de la 
situació de les persones grans del 
municipi.

Amb aquest objectiu s’ha en-
gegat aquesta campanya que es 
desenvoluparà per fases. La prime-

ra, que ja ha començat, ha servit 
per enviar una carta informativa 
a totes les persones de la vila que 
tinguin més de 80 anys. En aques-
ta carta s’explica que si ho desit-
gen una persona els explicarà el 
projecte en general. Seguidament 
una persona es posa en contacte 
telefònic per quedar en un dia i 
hora per fer conjuntament una en-
questa llarga. A través de moltes 
preguntes es vol conèixer qües-
tions com ara amb qui es viu, la 
xarxa familiar o d’amics amb qui 
es relaciona cada avi, la seva salut, 
dependència, situació de l’habitat-
ge, interessos d’oci i lleure...

La Pau i la Lluna celebren una lluïda festa 
inaugural
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Associació de Veïns del Bar-
ri de la Pau i de la Lluna de 

Vilanova del Camí s’ha estrenat 
aquest cap de setmana amb la 
primera festa veïnal. Ha estat 
una trobada força reeix ida 
segons ha expressat el president 
de l’associació, Sergi Balcells. 
Gairebé una setantena de perso-
nes van compartir dinar, i segons 

Balcells, el camp de futbol del 
barri la Pau feia goig.

Al llarg del matí els petits van 
gaudir d’un bon nombre de jocs 
de la mà d’Endinsa’t i de tallers de 
manualitats amb l’artista local San-
ti Navarrete, d’Artesania J. Pons. 

A l’aplec hi havia gent del barri 
i també de fora. Balcells ha agraït, 
en nom de la Junta, la presència 
del president de l’associació de ve-

ïns del Barri Bonavista, i també  de 
persones que havien estat al cap-
davant de l’associació veïnal de la 
Pau en etapes anteriors.

Segons Sergi Balcells, aquesta 
ha estat l’arrencada de l’entitat i 
espera que a partir d’ara les apor-
tacions veïnals arribin per poder 
treballar plegats en la millora del 
barri.

Premi internacional per a CaixaBank
CaixaBank va rebre a Chicago 

(Estats Units) el Premi al banc 
amb la major aposta per la innova-
ció (Innovative Spirit in Banking), 
atorgat en l’edició 2014 dels Glo-
bal Banking Innovation Awards. 
Aquests guardons estan promo-
guts pel Bank Administration Insti-
tute (BAI) i Infosys, i premien anu-
alment els bancs més innovadors 
del món.

A més de l’esment especial a 
l’esperit innovador, CaixaBank ha 
rebut el premi a la millor innovació 
en productes i serveis per la creació 
de l’aplicació Recibox, dedicada a 
la gestió dels rebuts habituals que 
reben els clients. Aquest desenvo-
lupament, pioner en el sector, ofe-
reix un servei que evita incidències 
en compte, ajudant en la previsió i 

planificació econòmica, i ja compta 
amb un milió de clients.

Només sis entitats financeres 
de tot el món han estat premiades 
en els Global Banking Innovation 
Awards 2014. A més de CaixaBank, 
el jurat, integrat per especialistes 
internacionals en finances i tec-
nologia, ha distingit el turc De-
nizbank o el polonès Mbank. En 
aquesta edició, aspiraven als pre-
mis més de 200 candidatures.

Aquesta distinció és un reco-
neixement a l’estratègia de Cai-
xaBank, basada en posar la inno-
vació i la tecnologia al servei dels 
clients, i destaca el compromís con-
tinuat de l’entitat per la innova-
ció en els seus productes, serveis i 
processos per aportar valor als seus 
clients.

Recibox, gestió de 
domiciliacions per a 
evitar sorpreses

ReciBox és el primer servei cre-
at per una entitat financera a Es-
panya que alerta els clients abans 
que els rebuts es carreguin en el 
compte, la qual cosa evita incidèn-
cies en casos, per exemple, d’im-
ports anormalment elevats o de 
falta de saldo.

Es tracta d’una aplicació mul-
tidispositiu, disponible per a qual-
sevol ordinador, mòbil o tauleta, 
a la qual s’accedeix des de Línia 
Oberta, el canal de banca online 
de CaixaBank. És un servei exclusiu 
i gratuït per als clients del progra-
ma de fidelització multiEstrella

Auditoria d’accessibilitat de l’escola Ramon 
Castelltort 
IGUALADA

El Centre Josep Orgué, per a la 
promoció de l’autonomia perso-

nal i l’accessibilitat universal, ha ela-
borat una auditoria d’accessibilitat 
dels espais exteriors i interiors de 
l’escola Ramon Castelltort a petició 
de l’AMPA, per tal de diagnosticar 
els requisits que hauria de complir 
cada entorn per tal de ser conside-
rat globalment accessible, d’acord 
amb la legislació vigent. 

L’auditoria ha permès detec-
tar tot un seguit d’entorns o es-
pais on caldria una actuació ur-
gent per facilitar la mobilitat de 
les persones, ja sigui amb mobili-
tat reduïda o no, per tal de con-
vertir aquests espais en compren-
sibles, utilitzables i practicables 
per a tothom, i s’han aportat pro-
postes de millora que hauran de 
ser validades i desenvolupades en 
profunditat pels tècnics correspo-

nents en el moment de redactar 
el projecte. 

El Centre per a l’autonomia 
personal Josep Orgué de la Funda-
ció Privada Àuria forma part de la 
Xarxa Catalana per a l’Autonomia 
Personal i Prevenció de la Depen-
dència, que impulsa el Departa-
ment de Benestar Social i Família. 
És un centre de referència obert a 
tothom i gratuït.

Concert pels 25 anys de la Fundació Esclesori 
Múltiple
El passat diumenge 16 de novem-

bre amb motiu del 25è aniver-
sari de la FEM (Fundació Esclerosis 
Múltiple), es va celebrar al Liceu de 
Barcelona un concert de l’Orques-
tra de la UNESCO de Barcelona i la 
coral Polifònica de Puig-reig en el 
que varen interpretar la Simfonia 
41 Júpiter de Mozart i el Rèquiem 

de Mozart, i la cançó del Mulla’t, 
composta per Constantino Rome-
ro. 

Un Liceu ple de gom a gom on, 
després de la primera part, es va 
poder gaudir dels parlaments per 
part de Rosa Ma Estany (Presidenta 
i Fundadora de la FEM), la molt 
honorable Núria de Gispert (Presi-

denta del Parlament de Catalunya 
i el molt Honorable President de la 
Generalitat, Artur Mas.

Una cinquantena d’anoiencs hi 
varen ser presents.

El concert va servir per a recap-
tar fons per a la investigació de la 
malaltia.
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El Rec demana obrir els usos del barri més 
enllà de la indústria al DdD de l’Ateneu
IGUALADA

El novè DdD (Dimarts de Diàlegs) 
de l’Ateneu Igualadí va posar a 

debat el futur del barri del Rec, en 
un acte que va desbordar la Sala de 
Socis amb 110 persones, algunes 
de les quals van haver-lo de seguir 
des de fora el vestíbul. Un Rec que 
s’ompli de vida va ser la principal 
demanda que planava sobre totes 
les intervencions que hi van haver, 
i perquè això passi es va demanar 
que es modifiqui l’actual planifi-
cació urbanística que marca el Rec 
com a sòl industrial perquè hi hagi 
una obertura d’usos que permeti 
desenvolupar-hi habitatges, comer-
ços i altres tipus d’activitats com 
culturals o d’hostaleria, que és el 
que el pot convertir, realment, en 
un barri i “desengelar-lo”. Alguns 
dels pocs veïns que ara hi viuen 
van destacar, precisament, aquesta 
necessitat de “fer-lo més humà”.

L’acte va comptar amb la pre-
sència de l’arquitecte, Catedràtic 
d’Universitat de la UPC i membre 
del Laboratori d’Urbanisme de 
Barcelona, Josep Parcerisa, qui va 
destacar que el Rec no té perquè 
perdre el seu ADN industrial i que 
una indústria neta i ordenada pot 
conviure, perfectament, amb al-
tres usos que pugui tenir. Parce-
risa va destacar l’oportunitat que 
representa per a Igualada l’ober-
tura al riu i la reconversió del Rec 
i va comparar-ho amb l’obertura 
al mar que va fer Barcelona pels 
Jocs Olímpics. També va destacar 
que els ciutadans són els qui han 
de prendre la iniciativa i després 
de veure el debat va assegurar, des 
d’un punt de vista extern, que “si 
sou capaços de vehicular tot el que 
s’ha dit, d’aquí 10 anys Igualada 
podrà estar orgullosa del que ha-
gi passat al Rec”. Va afegir que 

“aquests processos volen temps i, 
per tant, no cal anar amb presses”.

Durant l’acte es van poder es-
coltar persones vinculades amb 
el barri que van opinar des de la 
“Fila 0” i també diverses persones 
del públic que van dir-hi la seva. 
Es va explicar, per exemple, les di-
ficultats que tenen molts edificis 
per mantenir-se i rehabilitar-se per 
dins, ja que el seu passat adober 
i les tècniques emprades antiga-
ment han provocat que els fona-
ments estiguin molt malmesos. 
També es va posar damunt de la 
taula com urbanísticament el Rec 
necessita espais públics que l’es-
pongin i es va apuntar que molts 
dels patis de les antigues adoberi-
es poguessin quedar convertits en 
places públiques. D’altra banda, es 
va parlar de que no es pot “fossi-
litzar el barri” i que l’arquitectura 
històrica haurà de conviure amb 
nova arquitectura adequada a la 
zona. Pel que fa a la conservació 
es va posar de relleu que el valor 
del Rec el fa el seu conjunt amb 
la suma de tots els elements que 
hi ha. També es va apuntar, per 
part de diversos propietaris de la 
zona, que és necessari pensar en 
la viabilitat econòmica de qualse-
vol projecte de recuperació dels 

edificis i que per això és important 
planificar quin ús se’ls ha de donar. 
Tot i així, van assegurar que “men-
tre no es modifiqui la qualificació 
urbanística del sòl d’industrial a al-
tres usos, és impossible fer-hi res”.

D’altra banda, es va parlar de 
la necessitat de la indústria adobe-
ra de marxar del barri per créixer. 
També es va demanar planificar el 
Rec amb una mirada de la Conca 
d’Òdena a vista d’ocell. Durant el 
debat es va destacar com la ciu-
tat ha anat prenent consciència 
del Rec, que recuperar antics es-
pais industrials és una tendència 
mundial i que Igualada té la sort 
de comptar amb una superfície de 
40 hectàrees on fer-ho. En aquest 
sentit, en una ciutat amb un terme 
municipal tan petit i ocupat, el Rec 
representa una bombolla d’oxigen 
important.

Durant l’acte es va tenir un re-
cord per Manel Caro, un dels prin-
cipals activistes de la recuperació 
del barri del Rec que ha tingut la 
ciutat en els darrers anys i que va 
morir el 2012.

DdD vol agrair a tothom qui va 
assistir i participar de l’acte, ja que 
la paraula del públic va tornar a 
ser cabdal per al desenvolupament 
de la sessió.

Beques per als alumnes de primària i 
secundària
PIERA

El departament de Serveis Socials 
ha concedit beques per a alum-

nes dels centres escolars del muni-
cipi, atenent un informe emès per 
l’educadora social. 

El 13 d’octubre la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament va 

acordar l’aprovació de beques per 
a llibres, demanades el passat mes 
de maig per les famílies que com-
pleixen els requisits de les bases re-
guladores per rebre aquest ajut. El 
departament de Benestar Social de 
l’Ajuntament pierenc ha destinat a 
aquest fi la quantitat d’11.185,41 

euros, repartits entre els alumnes 
de les escoles Les Flandes, Creixà, 
Herois del Bruc, Apiària, INS Gui-
novarda i SI Salvador Claramunt, 
i que ja estan utilitzant el present 
curs escolar 2014-2015.

Lluís M. Albín, memòria i 
agraïment

IGUALADA

Vint anys després de la seva 
mort i quan en fa cent del seu 

naixement, s’aviva el record de 
l’arquitecte i humanista Lluís Maria 
Albín. 

Un record agraït de la gent 
que el va tractar. També, i especial-
ment, dels qui foren “clients” seus: 
persones a qui Albín els va projec-
tar i dirigir la construcció del seu 
habitatge, fàbrica o d’altres edi-
ficis. Clients que, cinquanta anys 
després, estan molt satisfets de la 
visió de futur que va tenir Albín 
i de la qualitat de la construcció. 
Construccions fetes amb recursos 
no gaire cars i que han resistit molt 
bé el pas del temps.

Jaume Farrés, cisteller i canyis-
ser, va relatar (dilluns a l’AUGA), 
les murrieries tècniques i grans co-
neixements constructius d’Albín, 
amb qui va col·laborar en molts 
dels setanta projectes que Albín 

va realitzar a Igualada. Després es 
passà un documental on es visu-
alitzaven cases i edificis fets per 
Albín, entre ells el convent dels 
Caputxins d’Igualada guiats i valo-
rats pel P. Lluís de Reus.

Anna Albín, arquitecta i filla 
de Lluís Albín, va exposar detalls 
més personals i familiars. Car-
les Crespo, Arquitecte Municipal 
d’Igualada, va cloure la sessió amb 
un apropament a la singularitat 
tècnica d’Albín explicada sobre 
edificis construïts a d’altres ciutats. 
Albín va projectar i realitzar unes 
mil set-centes construccions al llarg 
de la vida.

Dilluns vinent, la companyia 
Ytuquepintas portarà al Teatre 
Municipal de l’Ateneu un especta-
cle multidisciplinar amb il·lustració 
amb sorra, circ, música en directe i 
pintura ràpida. Com és habitual, a 
les 6 de la tarda

Mn. Josep Massana, renovat 
com a arxiprest de l’Anoia-
Segarra
IGUALADA

Després de les corresponents 
consultes als preveres, diaques, 

superiors i superiores de comuni-
tats religioses, Consell Diocesà de 
Pastoral i consells arxiprestals de 
pastoral, per mitjà d’un decret del 
Bisbe de Vic Mons. Romà Casanova 
i Casanova del passat divendres dia 
14, s’ha fet la renovació dels càr-
recs d’arxiprest de la diòcesi per al 
període 2014-2019.

Pel que fa a l’Arxiprestat de 
l’Anoia-Segarra, ha quedat renovat 
per al càrrec Mn. Josep Massana i 
Cortina, rector de les parròquies de 

Santa Maria i de la Mare de Déu de 
la Soledat d’Igualada. Els igualadins 
Mn. Pere Oliva i March, i l’escolapi P. 
Josep Morros i Castelltort, han sigut 
nomenats per als arxiprestats de Vic 
i del Bages-Sud respectivament.

Als arxiprestos els toca pro-
moure i coordinar l’activitat eclesi-
al en els territoris corresponents, i 
en aquest període per al qual han 
estat nomenats procurar que s’hi 
porti a terme el nou Pla Diocesà de 
Pastoral “L’alegria d’evangelitzar. 
Una Església en sortida missionera”, 
previst per al mateix període 2.014-
2.019.
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Xerrada: La Reforma fiscal ja és aquí
IGUALADA

Grup Carles, amb la col·labora-
ció de la Unió Empresarial de 

l’Anoia, organitza per al proper 
dia 25 de novembre, de 4 a 8 de la 
tarda, la conferència-col·loqui “La 
reforma fiscal ja és aquí”, adre-
çada a tothom que vulgui conèi-
xer de primera mà l’abast i efectes 
d’aquesta polèmica iniciativa del 
Govern de l’Estat.

La conferència serà impartida 
pels experts en matèria d’impos-
tos de Grup Carles: Jaume Carles, 
economista, gestor administratiu 
col·legiat, responsable de l’àrea fis-
cal de Grup Carles; Jordina Mensa, 

economista i analista financera eu-
ropea, i Quim Carles, economista i 
especialista tributari.

Tal com s’ha vingut infor-
mant des de fa un temps, hi ha 
una reforma fiscal en marxa, que 
ha d’entrar en vigor el proper any 
2015, que afecta a la normativa 
de l’IVA, les lleis de l’IRPF i de l’Im-
post de Societats, entre d’altres. 
La nova llei s’ha aprovat al Senat 
amb diverses esmenes que hauran 
de ser ratificades pel Congrés dels 
Diputats, i es preveu la seva publi-
cació al BOE poc abans de l’apro-
vació dels pressupostos de l’estat. 

La consultora igualadina pre-

tén amb aquest acte donar a 
conèixer les propostes en matè-
ria de reforma fiscal més impor-
tants que s’han de considerar a fi 
d’adoptar les mesures adequades i 
les possibles alternatives que es po-
dran aplicar a partir de la seva en-
trada en vigor, que afectaran tant 
a empresaris com a particulars.

L’acte, que tindrà lloc a les ofi-
cines la Unió Empresarial de l’Ano-
ia, és gratuït, però cal confirmar 
l’assistència al telèfon 938 052 292 
(Montse Soteras) o a través del 
correu electrònic uea@uea.cat. 
Les places són limitades, per ordre 
d’inscripció.

Xerrada d’Albert Sales sobre la pobresa
IGUALADA

Per al dimecres 26 de novembre, 
Procés Constituent d’Igualada 

ha organitzat un acte que compta-
rà amb la presència d’Albert Sales i 
Campos, el qual parlarà sobre: “La 
pobresa: reptes, futur i solucions”. 
Serà a la Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí, a les 20 h.

Albert Sales i Campos, politò-
leg i sociòleg, des de 2004 és pro-
fessor associat al Departament de 
Ciències Polítiques i Socials de la 

Universitat Pompeu Fabra i des de 
2010 també és professor associ-
at al Departament de Dret Públic 
de la Universitat de Girona. Forma 
part del Grup de Recerca en Crimi-
nologia i Sistema Penal de la UPF. 
Activista i investigador en l’àmbit 
de la lluita contra la pobresa i les 
desigualtats. Assessor científic de 
la Xarxa d’Atenció a les Persones 
Sense Llar de Barcelona. Coordina 
el Grup de treball sobre Pobresa 
del Consell Municipal de Benestar 

Social de Barcelona des del 2009. 
Membre fundador del Col·lectiu 
RETS i activista contra les violaci-
ons dels Drets Humans i dels Drets 
Laborals que cometen, sistemàtica-
ment, les Empreses Transnacionals. 
Des de 2005 va impulsar la Campa-
nya Roba Neta a Catalunya.

La seva última publicació és El 
delito de ser pobre. Una gestión 
neoliberal de la marginalidad.

Procés Constituent d’Igualada

“Fem memòria”, activitat de recull de 
documentació històrica a la Tossa
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Demà divendres, a partir de les 
10 del matí, tindrà lloc l’activi-

tat de recuperació de documenta-
ció històrica sobre la Tossa “Fem 
Memòria”. Es tracta d’una trobada 
entre totes aquelles persones de 
Montbui, Igualada i els diversos 
municipis propers que puguin tenir 
fotografies antigues de la Tossa 

i els seus voltants. L’objectiu és 
aconseguir testimonis i documen-
tació per conèixer l’evolució his-
tòrica de la Tossa de Montbui i els 
seus voltants.

L’activitat, que va a càrrec de 
L’Arada, el Consorci La Tossa de 
Montbui i el programa Entorn Viu 
Montbui, vol aconseguir la màxima 
documentació en forma d’imat-

ges i testimonis per augmentar el 
fons sobre aquest emblemàtic es-
pai montbuienc. Totes les perso-
nes que tinguin imatges antigues 
sobre la Tossa podran aportar els 
seus documents, els quals seran 
digitalitzats al moment i retornats 
als seus propietaris d’immediat.

Presentació de l’Agenda Llatinoamericana
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Els Drets Humans omplen de con-
tingut l’Agenda Llatinoamerica 

Mundial 2015, una publicació que 
des de l’any 1992 serveix d’eina 
pedagògica arreu del món davant 
les grans causes solidàries. L’edi-
ten els Comitès Óscar Romero i La 
Comissió de l’Agenda Llatinoa-
mericana de Girona i a la comarca 

de l’Anoia arriba cada any de la 
mà del grup Baula Comitè Óscar 
Romero de Santa Margarida de 
Montbui. Aquest dissabte, 22 de 
novembre, presentaran la nova 
edició de la mà de persones com-
promeses de la comarca: Alejan-
dro Mancha, de Som Poble; Joan 
Díaz, de Montbui Solidari; Carles 
Duran, de la UCFR Anoia; Loli Mar-

tínez, de Dones amb empenta, i un 
representant de la PAH Anoia. En 
format de tertúlia, l’acte abordarà 
els Drets Humans des de diferents 
àmbits i a partir de l’acció que rea-
litzen les entitats representades a 
la tertúlia. 

L’acte començarà a les 6 de la 
tarda, a la sala petita de l’Ateneu 
del nucli antic de Montbui.

Presentació del conte “Un pot”
IGUALADA

Llegim...? Llibreria d’Igualada 
presenta per aquest dissabte a 

les 12 del migdia i a l’espai de la 
llibreria, el conte adreçat a nens i 
nenes  a partir de 6 anys “Un pot” 
amb textos de Pruden Panadès i 
amb il·lustracions i disseny de La 
page; ella mateixa en farà la pre-
sentació i la lectura.

Un Pot, és una imprevisible his-

tòria il·lustrada amb tres colors: el 
negre, el magenta i el blanc del 
paper. Evocant la sobrietat dels 
gravats antics o el minimalisme 
més radical, el conte juga visual-
ment amb la restricció dels colors 
i les paraules. Un homenatge al 
“menys és més” de L. Mies van der 
Rohe i a l’opció d’imprimir amb 
tintes vegetals per raó d’obtenció 
i eliminació. Un conte respectuós 

amb els recursos i amb la capacitat 
imaginativa de lectors de qualsevol 
edat.

També es donarà a conèixer 
l’editorial La Page Edit_A, que té 
una política mediambiental defi-
nida que avala el seu compromís 
de millora contínua del impactes 
ambientals i socials en tots els seus 
projectes.

Festa de les exalumnes de l’escola Mare del 
Diví Pastor
IGUALADA

Cada any, l’Associació d’exalum-
nes de l’escola Mare del Diví 

Pastor prepara per aquestes dates 
la Festa de les exalumnes. Enguany 
serà el diumenge dia 30 de novem-
bre. A la capella del col·legi, a les 
10 del matí, hi haurà la celebració 
de la missa que serà oficiada pel P. 

Francesc, guardià del convent dels 
Pares Caputxins de la nostra ciutat. 
A continuació, a les dependències 
del col·legi, hi haurà l’esmorzar 
de germanor, que acabarà amb els 
tradicionals obsequis i el sorteig de 
diversos premis.

És un esdeveniment que per-
met que moltes persones que es 

van educar a l’escola recordin la 
seva infantesa i les vivències i anèc-
dotes que allà hi van viure.  

Per facilitar l’organització de 
l’esmorzar es prega que totes les 
persones interessades a assistir-hi 
ho comuniquin a l’escola, a l’An-
tònia, ja sigui personalment o per 
telèfon (938031731). 

Humor i erotisme a les 
Golfes de l’Aurora
IGUALADA

L’humor, la fantasia i l’erotisme 
seran els protagonistes de la ses-

sió de contes per a adults que es fa 
avui dijous a la sala Les Golfes del 
Teatre de l’Aurora, a les 9 de la nit. 

El conegut narrador Joan Bo-
her torna a la sala igualadina --on 
va tenir un gran èxit amb Contes 

petits per a nens grans-- per po-
sar-se en la pell del misteriós ca-
valler emmascarat Don Joan de 
Boher, qui ens relatarà les seves ex-
traordinàries aventures i desventu-
res amoroses: un recull d’històries 
amanides amb humor i sensualitat.

El preu de l’entrada és de 7.50 
euros.

La Penya Blaugrana celebra 
el Dia del penyista 
CARME

En l’escaiença de la celebració 
del 5è aniversari de la fundació 

de Penya Blaugrana de Carme, la 
junta de l’entitat ha organitzat 
per aquest diumenge el Dia del 
Penyista; es tracta d’un dinar que 
se celebrarà al Teatre de Carme en 
el que hi seran convidats els perio-
distes esportius José Luís Carazo, 
Quique Guasch i Pere Escobar per 

després fer un col·loqui entre els 
assistents.

El dinar té un preu de 8 euros 
pels socis de la Penya i 13 per als 
no socis.

Per reservar, podeu trucar al: 
639 990 212 (Joan Carles Còdol) o 
938080176 (Jaume Viñals) o enviar 
un correu electrònic a la següent 
adreça: penyablaugranadecar-
me@gmail.com.

Concert de Xarim Aresté

IGUALADA

Per avui dijous a la nit, el bar Hot 
Blues d’Igualada proposa el con-

cert del músic Xarim Aresté i la 
Massa Coral de Sant Marrà.

Xarim Aresté guitarrista de 
Sopa de Cabra, Gerard Quintana, 
San Josex i Very Pomelo és un dels 
músics més grans i amb més futur 
de Catalunya amb un directe molt 
potent. Acompanyaran Aresté, Ser-
gi Carós (baix i veus), Ermengol 
Mayol (bateria i veus), Ricard Sohn 
(teclat). 

El concert començarà a 2/4 
d’11 de la nit i el preu de l’entrada 
és de tres euros.

Reunió de Vida Creixent
IGUALADA

Aquest dissabte, 22 de novem-
bre, a 2/4 de 6 de la tarda, ens 

reunirem a la Capella Familiar de 
l’església parroquial de la Sagrada 
Família, on comentarem el tema 

“Vellesa i acceptació de si mateix”, 
del temari del present curs: “De la 
vellesa a la bellesa”. Animarà la 
reunió Lluís Tuset.

L’acte és obert a tothom.
Vida Creixent d’Igualada

Concert de Peter Coates a 
Nits de Taverna
IGUALADA

Aquest dissabte dia 22 de 
novembre, a les 23.30 h, el 

guitarrista i cantant britànic Peter 
Coates oferirà una actuació acústi-
ca, dins dels actes de Santa Cecília, 
a l’espai Nits de Taverna, al carrer 
Soledat, 6, d’Igualada.

Nascut a Liverpool, Peter pre-
sentarà un recull de cançons de 
cantautors de renom internacional 
com Lennon i McCartney, Paul Si-
mon i Mark Knopfler, a més d’in-
terpretar alguna cançó pròpia.

Aquest espai, dedicat a la 
promoció de la cervesa artesana, 
compta amb diversos actes dins 
de la seva programació mensual. 
Aquest mes de novembre ja ha vist 
les presentacions de noves cerve-
ses dels fabricants Els Minairons i 
La Vella Caravana. A més, demà 
divendres dia 21, a les 21.00 h, els 
cuiners professionals Dani Borràs i 
Aram Bernaus oferiran la primera 
sessió de maridatge, titulat: “Men-
jar amb cervesa”.

Concert de Santa Cecília de 
la Coral Noves Veus
CAPELLADES

El proper dissabte 22 de novem-
bre, festivitat de Santa Cecília, 

la Coral Noves Veus de Capellades 
organitza, per 38è any consecutiu, 
el tradicional concert en homenat-
ge a la patrona de la música, i amb 
la voluntat de donar a conèixer 
altres corals del territori català. 
Enguany la convidada serà la Coral 
Font del Fil de Manresa. 

El concert començarà a les 
20.45 h, després de la missa a l’es-
glésia de Santa Maria de Capella-
des. S’iniciarà amb la interpretació 
de la Coral Noves Veus, seguida de 
la Coral Font del Fil. Al final, les 
dues corals faran un cant conjunt.

Coral Noves Veus 
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L’acte comptarà amb l'actuació de la formació Sons 
Exquisits amb Albert Gàmez al piano i veu; Edmon 
Bosch al violoncel; Tolo Gavarró a la bateria i Maite 
Ferrer, ballarina, amb l’espectacle Emotion and 
Movement.

Fotografia Procopi Llucià 
Compromís social i cívic Mn. Josep Còdol
Art Digital Jaume Graells
Composició musical Paquita Madriguera
Poesia Joan Llacuna, 
Premi de recerca Dr. Joan Mercader
Disseny Gaspar Camps

Acte de lliurament dels
premis Ciutat d’Igualada
2014

Diumenge dia 23 de novembre, a 2/4 de 12 del matí 

Teatre Municipal l'Ateneu

Programa d’activitats de La Lliga 
CAPELLADES

Demà divendres, concert coral 
i conversa en anglès

Demà divendres dia 21 de no-
vembre, a les 6 de la tarda, el tea-
tre de La Lliga acollirà un concert a 
càrrec de la coral Veus Amigues de 
la Residència de Capellades. Preu 
de l’entrada: la voluntat.

A partir de les 8 del vespre, al 
Saló Rosa, “Estones de conversa 
en anglès”, amb la projecció de 
la comèdia Death at a funeral, en 
versió original subtitulada. Coor-
dinador: Bill Gudnason. Preu de 
l’activitat: 3 euros (socis de La Lli-
ga, gratuït).

Dissabte 22, taller de jocs de 
falda

A les 11 del matí, al Saló Rosa, 
es farà un Taller de jocs de falda 

adreçat a nens i nenes de 2 a 5 
anys. El preu del taller és de 6 eu-
ros per família. Tots els diners re-
captats es destinen a l’Associació 
SOS3 Barcelona. Per raons d’espai 
les places són limitades. Si hi ha-
gués molta demanda es repetiria 
el taller el dissabte 29 de novem-
bre.

Diumenge 23, tarda de teatre 
amb Sonats. Música, cançons i al-
tres obsessions 

A les 6 de la tarda, al teatre de 
La Lliga, Maria Jesús de Arenzana, 
David Murgadas i Joan Valentí pre-
sentaran Sonats. Música, cançons i 
altres obsessions.

Música, poesia, sentiments, 
situacions... són els ingredients 
d’una barreja que serà la millor 
recepta per resoldre els conflictes 

interns dels tres personatges, tres 
artistes que es troben reclosos en 
un centre psiquiàtric seguint un 
nou i revolucionari tractament ba-
sat en la música del període d’en-
treguerres. 

Els protagonistes d’aquest pro-
jecte fusionen l’art escènic i mu-
sical, aconseguint una amalgama 
expressiva molt rica. Mitjançant 
el llenguatge del cos, el gest, la 
postura i el moviment, com a vehi-
cle expressiu, transmetran emoci-
ons, sentiments i pensaments dels 
personatges. 

Preu de l’entrada: 12 euros 
(socis de La Lliga, 9 euros). Venda 
anticipada i numerada: divendres 
de 19 a 20 h a la Cafeteria La Lliga.

Presentació de Federalistes i 
d’Esquerres
CAPELLADES

Demà divendres, 21 de novem-
bre, a les 8 del vespre, Fede-

ralistes d’Esquerres realitzará un 
acte a Cal Ponet de Capellades (c/ 
Divina Pastora, 1) en el qual inter-
vindran Carme Valls-Llobet, vice-
presidenta de l’associació, i Fran-
cesc Trillas, membre de la junta 
directiva. 

Federalistes d’Esquerres aspi-
ra a ser un element d’unitat de 
l’esquerra a Capellades i de debat 
d’idees sobre com avançar cap a 
l’arquitectura institucional d’una 
societat millor. Aquesta pobla-

ció té una llarga tradició de lluita 
obrera, per la llibertat i la justícia 
social. 

Les treballadores i els treballa-
dors de Capellades i de tot l’Anoia, 
independentment del seu origen, 
sempre s’han compromès per les 
nostres institucions autonòmiques 
i per la unitat civil del poble de 
Catalunya. Capellades i l’Anoia són 
sinònim de convivència i integra-
ció. Ara Capellades i l’Anoia mos-
tren el seu compromís per l’acord, 
pel diàleg, per la fraternitat, pel 
federalisme.

FED

La Rateta que escombrava 
l’escaleta, musical familiar
IGUALADA

El grup Xarxa Igualada porta una 
versió musical del conte de la 

rateta escrita per Jordi Gonzàlez, 
amb música de Ramsés Moraleda 
i interpretada per Jordi Gonzàlez, 
Xavi Torra i Magda Puig i que diri-
geix Dani Cherta.

L’espectacle es podrà veure 
aquest diumenge, dia 23 de novem-
bre, a les 6 de la tarda, al Teatre 

Municipal l’Ateneu. Les entrades es 
poden comprar el dissabte de 7 a 8 
del vespre al vestíbul de l’Ateneu i 
una hora abans de la funció. El preu 
de les entrades per als socis és de 5 
euros i de 6 euros per a la resta.

L’espectacle ens presenta la bo-
nica Rateta, que tot escombrant 
l’escaleta, es va trobar un dineret, 
amb el qual es compraria el llacet 
més maco de tota la vila. Tan bonic 

li quedava aquell llaç a la cua que 
de seguida se li aproparen molts 
pretendents per demanar-li la mà.

Tot un càsting per decidir qui 
seria l’escollit! Un espectacle molt 
musical amb un narrador ben pecu-
liar: en Tom, un jove granger, que 
ens ensenyarà mil i una curiositats 
dels animals que té a la seva granja.

Santa Cecília a l’Aula 
Municipal de Música
PIERA

L’Aula Municipal de Música ha 
organitzat tres activitats per 

celebrar la festivitat de Santa Cecí-
lia: un espectacle pedagògic, un 
concert per a saxo i piano i el taller 
‘We play in play’. 

El dilluns 17 de novembre, al 
Teatre Foment de Piera, hi va ha-
ver l’estrena de l’espectacle peda-
gògic i musical DAiA (Demà-Ahir-
i-Avui), adreçat a tots els alumnes 
des de P3 fins a 6è de totes les 
escoles de Piera. 

Un altre acte dins la setmana 
de Sta. Cecília serà un concert per 
a saxo i piano, que es farà a l’au-
ditori de Ca la Mestra demà diven-
dres 21 de novembre a les 20 h. 

L’entrada és lliure. I, per acabar, la 
setmana del 24 al 28 de novembre 
els alumnes de 4t d’ESO de Piera 
faran el taller We Play In Play, un 
taller pràctic amb música i altres 
disciplines artístiques pel treball de 
la creativitat. 

Projecte Emprenedoria a 
l’Escola Emili Vallès
IGUALADA

La Diputació de Barcelona ha 
seleccionat l’Escola Emili Vallès, 

la primera escola pública d’Igua-
lada per a engegar el projecte 
d’Emprenedoria per aquest curs 
2014/2015, afegint-se així a la llista 
de les tres escoles concertades de 
la ciutat que ja el treballen.

Aquest projecte del Departa-
ment d’Educació i del Departa-
ment de Desenvolupament Econò-
mic Local de la Diputació de Barce-
lona, compta amb el recolzament 
de la comunitat educativa, l’ad-
ministració pública, i altres agents 
socials de la ciutat. 

Així doncs, durant un curs es-
colar, els alumnes de cinquè crea-
ran i gestionaran una cooperativa 
real amb tots els tràmits necessaris: 

sol·licitar la llicència i tràmits fiscals 
per a poder fundar-la, buscar les 
aportacions de capital, decidir l’es-
tratègia empresarial, dissenyar les 
polítiques de producció, publicitat, 
vendes, etc., fins a la liquidació fi-
nal de beneficis, destinats a una 
ONG.

Cal dir que aquest nou projec-
te ha engrescat alumnes, mestres 
i famílies de l’Escola a participar-hi 
, incorporant-lo a la programació 
amb la mateixa il·lusió amb què 
l’Escola duu a terme els altres cinc 
projectes ja atorgats pel Depar-
tament d’Ensenyament, com el 
d’Escola Verda (amb l’hort i el par-
lament verd), el Pla Català de l’Es-
port, el de SonaEscola a 5è, l’Scien-
ce a Cicle Superior, i el de Lectura 
(padrins lectors).

I Concurs Internacional 
d’(Auto)biografies 
Lingüístiques
MASQUEFA

Aquest diumenge, 23 de novem-
bre, tindrà lloc el lliurament de 

premis del I Concurs Internacional 
d’(Auto)biografies Lingüístiques. 
L’acte serà a les 12 del migdia a 
la sala L’Aglà i el presidirà Xavi-
er Pérez, president de L’Alzinar, 
una de les entitats convocants jun-
tament amb la Fundació Aurèlia 
Figueras i el Grup d’Estudi de Llen-
gües Amenaçades.

A l’acte hi estan convidats els 
finalistes del concurs i hi participa-
ran els membres del jurat: Carles 
Solà, director del programa Tot un 

món de TV3; Narcís Iglesias, pro-
fessor de la Universitat de Giro-
na; Esteve Miralles, professor de 
la Universitat Ramon Llull, i Pere 
Comellas i M. Carme Junyent, pro-
fessors de la Universitat de Barce-
lona. Tots ells han remarcat la gran 
qualitat de la majoria de treballs 
presentats i la creativitat mostrada 
pels concursants.

L’acte començarà amb la pro-
jecció dels treballs finalistes i, un 
cop lliurats els premis, s’obrirà la 
segona convocatòria del concurs, 
que clourà el 15 de setembre de 
2015.
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Espais sense fum: Respira verd, respira salut
ÒDENA

El Consell de Salut d’Òdena, 
òrgan de participació d’Òdena 

en l’àmbit de la Salut inicia una 
campanya informativa adreçada 
als veïns d’Òdena per tal d’aconse-
guir un entorn més saludable, lliu-
re de tabac i on es vegi una reduc-
ció de la visibilitat de la conducta 
fumadora.

La normativa del tabac no pro-
hibeix fumar en els espais a l’aire 
lliure de les instal·lacions esporti-
ves, ni tampoc a les portes d’entra-
da d’aquestes instal·lacions, però 
s’ha demostrat que el consum de 
tabac en zones no tancades també 
produeix una exposició significati-
va al fum ambiental del tabac i als 
riscos que se’n deriven.

Per aquest motiu amb el lema 
“Espais sense fum – a Òdena respi-
ra verd respira salut” l’Ajuntament 
d’Òdena senyalitzarà de forma físi-
ca els espais lliures de fum, això és, 
zones no habilitades per fumar.

Així, els senyals s’ubicaran en 
els accessos immediats de: Pavelló 
poliesportiu municipal, Escola Cas-

tell d’Òdena, Piscina municipal, zo-
nes esportives de l’estadi “La Sort”, 
pista poliesportiva de l’Espelt i 
Sant Pere, Parc de la Font, Espai 
Jove, Centre Cívic i Teatre Centre 
Unió Agrícola.

La regidora de salut de l’Ajun-
tament d’Òdena, demana la mà-
xima col·laboració ciutadana i res-
pecte en el compliment d’aquestes 
recomanacions.

Exposició i xerrada-taula 
rodona

A més, el municipi d’Òde-
na acollirà fins al 4 de desembre 
l’exposició “El tabac al descobert”  
cedida per la Diputació de Barce-
lona. Es tracta de 10 plafons, ca-
dascun d’ells amb una temàtica 
relacionada amb la prevenció del 
tabaquisme i amb una guia de di-
namització que acompanyarà la 
visita. La mostra està destinada als 
joves a partir de 12 anys, per tant, 
tant els que cursen l’ESO com els 
que fan l’últim curs d’Educació Pri-
mària. Les dades recents de salut 
indiquen que l’edat mitjana d’inici 

del consum de tabac se situa als 
13 anys i mig.  L’exposició compta 
també amb un joc interactiu per 
reflexionar sobre les qüestions 
que es plantegen als plafons, com 
ara el negoci que hi ha al darrere 
d’aquesta indústria o els perjudicis 
per la salut i la bellesa. 

Per complementar la campa-
nya, el dimecres 26 de novembre 
al saló de plens de l’Ajuntament es 
realitzarà la taula rodona “Fumes? 
Per que? Pren-t’ho seriosament” 
a càrrec de Rosa Cortés, infermera 
CAP Òdena, Eva Roset, tècnica de 
prevenció de drogodependències 
del Consell Comarcal de l’Anoia i 
comptarà amb Joan Beumala, re-
ferent del Centre Salut  Mental 
Infantil i Juvenil de l’Anoia com a 
moderador. Tots ells miraran de 
donar resposta a les preguntes 
Per què es comença a fumar? I per 
què costa tant deixar-ho?. La xer-
rada tindrà lloc el dimecres 26 de 
novembre a les 19:30h al saló de 
plens de l’Ajuntament.

Les Antonietes rejoveneixen el clàssic de 
Txèkhov a Vània
Al Teatre de l’Aurora es presenta l’adaptació 
més moderna, original i divertida 
IGUALADA

Vània, l’adaptació de L’oncle 
Vània d’Anton Txékhov, és un 

dels grans èxits de la temporada al 
nostre país. Després del seu sorpre-
nent èxit amb Stockmann, l’aplau-
dida versió d’Un enemic del poble 
d’Ibsen, Les Antonietes repeteixen 
èxit amb l’adaptació més moder-
na, original, divertida i optimista 
d’un dels grans clàssics del teatre 
universal. Un treball que conso-
lida el segell personal d’aquesta 
jove companyia que ha irromput 
amb força en l’escena catalana: 
agafar grans clàssics, passar-los pel 
sedàs de la modernitat per fer-los 
més diàfans i extreure’n l’energia, 
la força i l’essència més atractiva 
per al públic contemporani. Amb 
aquesta obra Les Antonietes han 
aconseguit el reconeixement unà-
nime del públic i la crítica. Una 
oportunitat excepcional per veure, 
aquest cap de setmana a Igualada, 
un dels grans èxits de la tempo-
rada.

L’oncle Vània és l’obra en què 
Txèkhov millor reflecteix la Rússia 

més decadent i grisa. Vània es situa 
a mig camí entre el respecte per 
l’original i un lifting actual del clàs-
sic, potenciant el costat més irò-
nic, divertit, optimista i vitalista del 
text, que habitualment s’ha portat 
a escena amb un to pessimista i 
gris. Sense perdre els valors origi-
nals del text, Les Antonietes el por-
ten a l’escenari en texans, telèfons 
mòbils i música en alta fidelitat.

Uns excel·lents Pep Ambrós, 
Annabel Castan, Bernat Quintana, 
Mireia Illamola i Arnau Puig donen 
vida als sis personatges que viuen 
en una hisenda, la meitat de renda 
i gràcies a les aparences i l’altra 
meitat treballant durament per ti-
rar endavant aquesta farsa. En un 
clima tediós, sempre regat en vo-
dka, ben aviat sorgiran la indigna-
ció i l’odi, que s’accentuaran pels 
entrellats d’un triangle amorós no 
correspost.

Oriol Tarascón, director de 
l’obra, explica que “és una obra 
plena d’humor, d’amors creuats i 
desitjos no correspostos, grans es-
perances i somnis per canviar la re-

alitat que ens rodeja, amb la ironia 
i el sarcasme habituals de Txèkhov, 
que ens fa riure de les nostres prò-
pies frustracions i sembla plante-
jar-nos un dilema: Resignar-se o 
reaccionar? Amb uns personatges 
enfangats en una lluita amb si ma-
teixos per poder trobar algun ele-
ment d’esperança on agafar-se”.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Vània 

tindran lloc divendres 21 i dissabte 
22 de novembre a les 21 h i diu-
menge 23 a les 19 h. Les entra-
des (15 euros i 12 euros amb els 
descomptes habituals) es poden 
adquirir per Internet i a la taqui-
lla del Teatre de l’Aurora (pl. de 
Cal Font) una hora abans de cada 
funció. També es poden reservar 
prèviament trucant al 938050075 
exclusivament els dijous de 19 a 
20 h. Més informació a www.tea-
treaurora.cat.

Els líders Thubten Wangcheng i Oualad 
Moussa junts per primer cop 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Sota el títol “Països envaïts, paï-
sos oblidats” Montbui Solidari 

i ACAPS Anoia han preparat per 
aquest divendres, una interessant 
xerrada-col·loqui a Santa Margari-
da de Montbui. Reuniran al monjo 
budista Thubten Wangcheng i al 
delegat del Front Polisari a Barce-
lona, Oualad Moussa per parlar de 
les seves experiències personals i 
militants al capdavant de dos pro-
cessos de lluita per l’alliberament 
dels respectius pobles: el Tibet i el 
Sàhara. Serà aquest divendres, 21 
de novembre, a les 8 del vespre, als 
locals parroquials de Sant Maure, 
al carrer la Tossa, 12.

Els dos carismàtics ponents, em-
blemes de la lluita del Tibet i el 
Sàhara, podran parlar en prime-

ra persona del conflicte que viuen 
els seus respectius països ocupats. 
Aquesta és la primera vegada que 
ambdós compartiran conferència i 
també serà la seva primera trobada 
personal. Un acte que es preveu 
ple d’emotivitat, tal com afirmen 
els organitzadors, ja que no només 
coincideixen dos líders amb dife-
rent llengua, cultura i procedència 
que se senten units i identificats en 

la vivència, el patiment i la lluita 
per l’alliberament, sinó perquè pro-
fessen religions diferents i perquè 
la trobada tindrà lloc als locals par-
roquials de Sant Maure; “budisme, 
islamisme i cristianisme es donaran 
la mà en una trobada on l’espiri-
tualitat, l’humanisme i la pau esta-
rà per sobre de la religiositat i les 
diferències culturals” afirma Joan 
Díaz des de Montbui Solidari.

Concurs d’il·luminació 
nadalenca
CALAF

L’Ajuntament de Calaf torna un 
any més a convocar el concurs 

d’il·luminació nadalenca, que té 
com a objectiu animar a tothom a 
contribuir en l’ambientació festiva 
pròpia d’aquestes dates. Ja s’han 
fet públiques les bases i els termi-
nis per a participar en la que serà 
la quarta edició d’aquest concurs, 
que premiarà de nou les millors 
propostes d’il·luminació nadalen-
ca. 

Es constituirà un Jurat format 
per representants de l’Ajuntament 
i d’entitats calafines, que a par-
tir del 15 de desembre (dia reco-
manat d’encesa de la il·luminació) 
avaluaran les diverses propostes.

Hi ha temps per apuntar-se al 
concurs fins el proper 1 de desem-
bre. Es pot realitzar la inscripció 
presencialment a les oficines de 
l’Ajuntament de Calaf, o bé om-
plint una instància  que trobareu 
al web www.calaf.cat.

Jornada a la Fundació Alícia 
per aprendre a innovar
El Consell Comarcal de l’Anoia i 

el Consell Comarcal del Bages 
organitzen una jornada gratuïta 
adreçada a productors i professi-
onals del sector agroalimentari, 
sobre la innovació en producte 
agroalimentari. La jornada, que 
forma part del projecte Axis – 
Turisme i agroalimentació a l’eix 
diagonal català en el marc de pro-
jectes innovadors i experimentals 
subvencionats pel Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya i el Fons Social 
Europeu, tindrà lloc el 2 de desem-
bre de 10 del matí a 6 de la tar-

da a la Fundació Alícia (Món Sant 
Benet), consta de 4 sessions, con-
duïdes per experts d’Alícia, amb 
l’objectiu d’explicar en què pot 
beneficiar la innovació i de donar 
eines que permetin el desenvolu-
pament de nous productes agroa-
limentaris.

Les places son limitades i gra-
tuïtes (el dinar, opcional, costarà 
15 euros), i cal fer inscripció prèvia. 
Per a més informació cal contactar 
amb el Consell Comarcal de l’Ano-
ia al 93 805 15 85 o a lcosta@ano-
ia.cat.

Taller d’intel·ligència 
emocional per als familiars 
d’alumnes de primària i 
secundària
IGUALADA

El Servei Comarcal de Joventut 
del Consell Comarcal de l’Ano-

ia organitza el taller “Preparar 
amb els nostres fills i filles el dia 
de demà. Proposta d’Intel·ligència 
emocional”, adreçat a pares/mares 
i familiars d’alumnes de primària i 
secundària (ESO, Batxillerat, Cicles 
Formatius...). 

El taller es durà a terme en 
dues sessions, que tindran lloc els 
dijous 4 i 11 de desembre, a la seu 
del Consell Comarcal (Plaça Sant 
Miquel, 5), en l’horari de 2/4 de 7 
de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. 
Les sessions aniran a càrrec de Ro-
ser Sellés Puig, coach i PNL.

Les sessions abordaran aspec-
tes com la corresponsabilitat edu-

cativa, les emocions bàsiques i les 
conductes emocionalment intel·li-
gents, les expectatives dels pares i 
mares així com les dels fills i filles, 
la importància d’educar en el “ser” 
i no pel “rol” i, finalment, el fet de 
veure les crisis com a oportunitats, 
amb una actitud emprenedora. 

Els interessats poden fer les 
inscripcions fins al dia 2 de de-
sembre al següent link: http://bit.
ly/1EUq5E1. Per a més informació 
podeu escriure un mail a joven-
tut@anoia.cat o trucar al 93 805 
15 85.  

La iniciativa compta amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona.

L’Agrupació Coral La Llàntia, 
amb els actes de Santa 
Cecília i a l’Asil
IGUALADA

El proper dissabte dia 22, i coinci-
dint amb la Festa de Santa Cecí-

lia, patrona dels músics, es duran a 
terme diverses activitats musicals. 
L’Agrupació Coral La Llàntia parti-
ciparà amb els seus cants dels actes 
programats per aquest dia, i efec-
tuarà un petit concert a la Rambla 
de Sant Isidre, a les 7 de la tarda.

Aquest any s’escau el cente-
nari del naixement del mestre Jo-
an Montaner i Guix, que va dirigir 
l’Agrupació Coral La Llàntia des 
de l’any 1937 fins a la seva mort, 
la vigília de Santa Cecília de 1967. 
Per això La Llàntia vol oferir tots 
aquests concerts pel record del qui 
en fou director i ànima tots aquells 
anys.

L’endemà, diumenge 23, a les 
10 del matí, La Llàntia assistirà a 
l’Asil del Sant Crist, on participarà 
amb uns cants en la missa que ca-
da diumenge se celebra a aquell 
lloc, i després efectuarà un concert 
per a tots els assistents i principal-
ment per a totes les persones que 
estan ingressades en aquell centre, 
amb la voluntat de portar una mi-
ca d’alegria als ancians.

I com a activitat passada, i 
seguint la nostra tradició, el dia 
8, al vespre, els components de 
l’Agrupació Coral La Llàntia vam 
celebrar, amb la companyia de fa-
miliars i amics, la tradicional casta-
nyada, en què l’amistat, germanor, 
cants i rialles traspuava per tot ar-
reu.     J. F. F.
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Av/ Montserrat, 7 - 08711 ÒDENA
Telf. 93 806 05 52 / 607 50 57 67 y 607 505 203

www.excavacions-vila-cami.com

Excavacions, Grues i 
Formigons Vilanova, SL

SERVICIO CONTAINERS Y VENTA DE 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Además realizamos: 
MUROS DE HORMIGON 
PAVIMENTOS LISOS 
PAVIMENTOS IMPRESOS, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

El Cafè de la Marina, de Sílvia Munt per 
començar el Festival Zoom
IGUALADA

La projecció de El Cafè De La 
Marina, amb la presència de la 

seva directora Silvia Munt suposarà 
la inauguració del Festival Zoom, 
dimecres 26 a les 20,30 hores, al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

La 12a edició del Zoom, Festi-
val de Ficció Internacional se ce-
lebrarà del 26 al 30 de novembre 
a Igualada. Una vegada més, el 
Teatre Municipal l’Ateneu serà el 
centre de l’activitat del festival, 
oferint els actes d’inauguració i 
clausura, així com les projeccions 
de la secció oficial.

A part de les tvmovies nacio-
nals i internacionls de la secció ofi-
cial, al llarg dels cinc dies del Zoom 
es podran veure els habituals i exi-
tosos curtmetratges i websèries del 
Zoom Jove, les projeccions infantils 
del Zoom Didàctic, les noves pro-
duccions del Zoom Especial, xerra-
des, debats i l’entrega de premis 
de la gala de cloenda.

El cartell i la imatge gràfica 
d’aquesta 12a edició del Zoom Fes-
tival és una creació del jove disse-
nyador igualadí Nil Morist.

Tal com mostra el cartell 
d’aquesta nova edició, arriba el 
Festival Zoom més internacional. 
A les habituals produccions televi-
sives de Catalunya, Espanya i Eu-
ropa, s’hi afegeixen ficcions proce-
dents d’arreu del món que doten 
al festival d’una perspectiva més 
àmplia, diversa i global.

Les principals activitats de la 
programació tindran lloc en el Te-
atre Municipal l’Ateneu, oferint 
els actes d’inauguració i clausura, 
així com les projeccions de la secció 
oficial.

A part de les tvmovies naci-
onals i internacionls de la Secció 
Oficial, al llarg dels cinc dies del 
Zoom es podran veure els habitu-
als i exitosos curtmetratges, així 
com websèries del Zoom Jove, les 
projeccions infantils del Zoom Di-
dàctic, les noves produccions del 
Zoom Especial, xerrades, debats i 
el lliurament de premis de la gala 
de cloenda.

El cartell i la imatge gràfica 
d’aquesta 12a edició del Festival 
Zoom és una creació del jove disse-
nyador igualadí Nil Morist. 

El Festival Zoom és pioner per 
ser el primer certamen en apos-
tar per la ficció televisiva a la gran 

pantalla. Creat el 2003, es va ori-
ginar tenint les tvmovies com a 
columna vertebral de la progra-
mació i, durant la seva trajectòria, 
ha anat incorporant seccions que 
inclouen altres formats televisius i 
altres plataformes audiovisuals.

El festival Zoom és l’únic a l’es-
tat espanyol dedicat a reconèixer 
el cinema per a televisió. Les sèries 
televisives són un format en auge 
i desperten un gran interès entre 
els professionals de l’audiovisual i 
el públic.

Enguany el Zoom proposa un 
nou premi: Premi Zoom DO Catalu-
nya, a la millor producció catalana. 

Manel Fuentes, Emma 
Vilarasau, Gestmusic 
rebran els guardons 
d’honor i Diana Gómez és 
la protagonista del premi 
Auguri Sita Murt

Els altres premis que atorga 
són els que dona cada edició. El 
Jurat, composat per destacats pro-
fessionals de diferents àmbits (di-
rectors, productors, guionistes, ac-
tors...), atorga els Premis Zoom al 
Millor Telefilm, a la Millor Mini Sè-
rie, al Millor Director i Millor Guió. 

El Jurat Jove del Zoom, compo-
sat per estudiants de diferents ins-
tituts d’Igualada i presidit per un 
professional del món audiovisual, 
atorga un premi a la Millor Telefi-
lm. El Jurat de la Crítica, composat 
per professionals del món de la 
comunicació, atorga el premi a la 
Millor Sèrie espanyola estrenada la 
temporada 2013-2014.

A més, el certamen també lliu-
ra els Premis d’Honor a dues perso-
nalitats del panorama audiovisual i 
a una empresa del sector; el Premi 
“Tu ets la tele” que es concedeix a 
un personatge o programa que ha-
gi marcat la vida dels espectadors; 
el Premi Auguri Sita Murt, a una 
jove promesa de la interpretació 
femenina; el Premi al Millor Curt-
metratge, concedit per un jurat 
format pel coordinador del Zoom 
Jove i altres experts en cinema de 
la comarca de l’Anoia i el Premi del 
Públic a la Millor Websèrie.

D’entre els premiats Manel 
Fuentes, Emma Vilarasau, Gestmu-
sic rebran els guardons d’honor i 
Diana Gómez és la protagonista 
del premi Auguri Sita Murt

Tots els premiats recolliran el 
premi durant la Gala de Cloenda el 
dissabte 29 de novembre.

El Festival Zoom és una inicia-
tiva organitzada des de l’Ateneu 
Igualadí i compta el suport de 
l’ICEC de la Generalitat de Cata-
lunya, l’Ajuntament d’Igualada i 
el Consell Comarcal de l’Anoia i la 
col·laboració d’empreses privades 
de la ciutat d’Igualada.

Dijous vinent s’emet en 
pantalla gran un capítol 
inèdit de El Crac de Joel 
Joan

Dijous 27 de novembre a les 
09:30h  “Del teatre a la petita pan-
talla” -Zoom Class- amb la col·labo-
ració de TV3. 

A les 11h “El procés del doblat-
ge audiovisual” -Zoom Class- amb 
la col·laboració de Videolab.

A les 11h El secret del llibre de 
Kells -Secció Zoom Didàctic- (sessió 
per a escolars).

A les 18h Documental: Ateneu. 
La porta de les idees -Secció Zoom 
Docs- al Teatre de l’Aurora.

A les 18:30h Franziska -Secció 
Oficial-.

A les 20h Converses amb… Jue-
go de Tronos- al Teatre de l’Aurora.

A les 20h El Crac. Capítol inèdit 
-Secció Zoom Especial- Amb la pre-
sència de l’equip.

A les 21:30h  Die Auserwählten 
(The Chosen Ones) -Secció Oficial- 

A les 22h Retorn a la terra lliu-
re -Secció Zoom Docs-  Documen-
tals amb accent igualadí a la gran 
pantalla i amb entrada gratuïta. Al 
Teatre de l’Aurora.

A les 23h The game 2 -Secció 
Oficial-.

La resta de programació del 
Festival Zoom es detallarà en la 
propera edició de L’Enllaç.

Les Festes Culturals de la Pobla de 
Claramunt es tanquen amb un concert de 
violí i arpa
LA POBLA DE CLARAMUNT

La programació de les Festes Cul-
turals de la Pobla de Claramunt, 

que es iniciar l’11 de setembre, es 
tancarà, el dissabte 22 de novem-
bre, amb un concert de violí i arpa a 
càrrec de la poblatana Marta Carce-
ller i d’Esther Pinyol. L’audició tindrà 
lloc a 2/4 de 8 del vespre al Teatre 
Jardí i l’organitza la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament. 

Marta Carceller i Esther Pinyol 
oferiran un repertori que serà un 
viatge musical pel Romanticisme i 
el segle XX europeu. Interpretaran 
peces de Gaetano Donizzeti, Manu-
el de Falla, Maurice Ravel o Jacques 
Ibert. 

Marta Carceller va iniciar els es-
tudis musicals a l’Escola Superior de 
Música d’Igualada amb Joan Mo-

rera i va seguir estudiant al con-
servatori de la mateixa ciutat sota 
les directius del professor Miquel 
Córdoba fins que va obtenir el títol 
de grau professional. Va cursar els 
estudis superiors a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC) 
amb el violinista rus Yuri Volguin. 
Actualment, rep classes de la vio-
linista Vera Martínez, membre del 
Quartet Casals.

Esther Pinyol va començar a es-
tudiar música a l’Escola de Música 
Freqüències de Vilanova i la Geltrú. 
Va cursar els estudis de grau profes-
sional al Conservatori del Liceu amb 
Micaela Serracarabassa i al Conser-
vatori del Bruc amb Maria Lluïsa 
Ibáñez. Va realitzar els estudis supe-
riors d’arpa amb l’arpista titular de 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona 

i Nacional de Catalunya (OBC) Mag-
dalena Barrera a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya i va ser la 
primera arpista que es va graduar 
en aquesta modalitat d’instrument 
en aquest centre. Ha rebut classes 
de diferents arpistes d’arreu d’Euro-
pa i, actualment, ho està fent amb 
Micaela Serracarabassa. 

Marta Carceller i Esther Pinyol 
han coincidit a l’orquestra de l’ES-
MUC i d’altres formacions d’arreu 
del país i han treballat amb direc-
tors com Pablo González, Manel 
Valdivieso, Salvador Brotons i Karl 
Anton Rickenbacher, entre d’altres. 
Juntes van formar part, el 2012, del 
septet Dewart, amb el qual van in-
terpretar, entre d’altres, Introducció 
i Allegro de Maurice Ravel per quar-
tet de corda, flauta, clarinet i arpa.

Cafè-tertúlia sobre 
experiències fora del marc 
del treball social ordinari
IGUALADA

El proper dijous 27 de novembre, 
de 18 a 20 h, a la sala d’actes 

de la residència Pare Vilaseca del 
CSSI (av. Gaudí, 26) es durà a ter-
me un cafè-tertúlia organitzat pel 
Grup de treball social d’Anoia de 
la Delegació de Manresa - Catalu-
nya Central del Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya, amb el 
següent programa: 

A les 18 h: “Comissió de tre-
balladors/es socials per a casos 
d’emergència i/o catàstrofes”, a 
càrrec d’Ita Oliva i Anna Casellas.

A les 18.30 h: “ADIC, la resolu-
ció de conflictes com a possibilitat 

per ser freelance”, per Núria Sánc-
hez.

A les 19 h: “Un futur europeu: 
cap a on va el treball social”, a càr-
rec d’Ana Uroz. 

A les 19.30 h: Torn obert de pa-
raula i comiat. 

Es tracta d’una nova propos-
ta, un cafè-tertúlia en què quatre 
companyes intervindran explicant 
les seves experiències fora del marc 
del treball social ordinari. La idea 
és crear un espai en què puguem 
compartir, participar i aprendre de 
les vivències de les companyes en 
un ambient distès tot fent un cafè. 

Properes activitats de TIC 
Anoia
IGUALADA

Per als propers mesos, l’associa-
ció per a l’impuls del sector TIC 

de l’Anoia ha programat diverses 
activitats, entre les quals podem 
trobar xerrades, tallers i sessions 
pràctiques.

Divendres 21 de novembre. 
Xerrada: “Robòtica lúdica”. Entra-
da lliure.

Dimarts 25 de novembre. Xer-
rada: “Robòtica educativa”. Entra-
da lliure (cal inscripció prèvia).

Del 24 de desembre al 5 de ge-
ner: Tallers Scratch + LittleBits. Du-

rada: 3 hores/taller. Preu: 21euros/
taller.

Del 29 de desembre al 2 de ge-
ner: Tallers i sessions pràctiques: 
Roboweek. Preu: Assistència 72,10 
euros + material 59,90 euros.

Del 29 de desembre al 2 de ge-
ner: Tallers i sessions pràctiques: 
Projecte Scratch + LittleBits.

Preu: 84,00 euros. Durada: 12 h.
Tothom qui hi estigui interes-

sat pot consultar i inscriure’s a TIC 
Anoia, a l’espai IGnova Tecnoes-
pai, a l’av. Mestre Muntaner, 105 
d’Igualada o a ticanoia.cat.

Xerrada sobre el sistema 
públic de pensions
CAPELLADES

Dijous vinent dia 27 de novem-
bre, a les 18 hores, a la Bibli-

oteca El Safareig (c/ del Pilar 2, 
Capellades) tindrà lloc una xerrada 
sobre la situació del sistema públic 
de pensions.

L’acte anirà a càrrec de Cristina 
Faciaben, secretària de socioecono-
mia de CCOO de Catalunya.

Per assistir-hi cal confirmar l’as-
sistència al telèfon 93 805 04 94 o 
a bllapag@ccoo.cat.

Xerrada: Alzhèimer i altres 
demències
IGUALADA

Des de l’Associació de Familiar 
de Malalts d’Alzhèimer, dijous 

vinent es reprèn el cicle de xerrades 
enfocades a orientar a les famílies 
sobre la malaltia i clarificar dub-

tes relacionats amb les diferents 
demències; la trobada serà al Cen-
tre Cívic Montserrat, dijous vinent a 
les 6 de la tarda i en aquesta ocasió 
la xerrada serà conduïda per la psi-
còloga Laura Llamas.



18 MIRANT ENDAVANT 20 de novembre de 2014

DIA A DIA
DIJOUS 20 - St. Octavi i St. Benigne
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca de Vilanova del Camí, sessió de l’hora del conte amb Sílvia Jimenez. Commemoració dels 25 anys de 
la Declaració dels drets de l’infant.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de lectura del llibre Stoner.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca El Safareig de Capellades, presentació del llibre Per l’oest del Canadà, de Gener Aymamí.
■ A les 7 de la tarda, al centre Decroly d’Igualada, xerrada: “L’optometrista i els problemes d’aprenentatge”.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, conferència: “Gegants americans del passat”.
■ A les 9 de la nit, al Teatre de l’Aurora, Contus interruptus, sessió de contes per a adults.
■ A 2/4 d’11 de la nit, al bar Hot Blues d’Igualada, concert de Xarim Aresté i la Massa Coral de Sant Marrà.

DIVENDRES 21 - La Presentació de la Mare de Déu al Temple i St. Honori
■ A les 6 de la tarda, a La Lliga de Capellades, concert de la coral Veus Amigues.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca Central d’Igualada, concert: de Llach a Bach, amb Edmond Bosch i Albert Gàmez.
■ A les 8 del vespre, al Saló Rosa de la Lliga de Capellades, Estones de conversa en anglès.
■ A les 8 del vespre, a Cal Ponet de Capellades, presentació de Federalistes i d’Esquerres, amb Carme Valls-Llobet i Francesc Trilles.
■ A les 8 del vespre, als locals parroquials de Sta. Margarida de Montbui, xerrada col·loqui sobre el Sàhara i el Tibet. Organitza Montbui  
Solidari i ACAPS Anoia.
■ A les 9 del vespre, al Teatre de l’Aurora (Igualada), Vània, per Les Antonietes.
■ A les 9 del vespre, a l’espai Nits de Taverna (c/ Soledat 6, Igualada), sessió de maridatge: “Menjar amb cervesa”, amb els cuiners Aram 
Bernaus i Dani Borràs.

DISSABTE 22 - Sta. Cecília i St. Filemó
■ Tot el dia a Igualada, La música surt al carrer. Actuacions musicals de les diverses corals, músics i grups de la ciutat.
■ D’11 a 2/4 de 2 del matí, al carrer Molí (davant Llar d’Infants El Molinet) de Vilanova del Camí, acte reivindicatiu d’Endinsa’t pel #Dre-
talLleure.
■ A les 12 del migdia, a Llegim...? Llibreria, presentació del conte infantil “Un pot” 
■ A les 4 de la tarda, a Montbui (polígon Plans de La Tossa), obertura del Pàdoc de l’Enduro Anoia-Montbui 2014.
■ A les 5 de la tarda, a Òdena (sala de plens de l’Ajuntament), cinefòrum: Las mujeres de verdad tienen curvas.
■ A les 5 de la tarda, a Can Papasseit, ball de la Gent Gran amb el duet Ostres Ostres.
■ A les 6 de la tarda, a Les Comes, partit de volei Sènior masculí B Igualada VC – CV Arenys B.
■ A les 6 de la tarda, a l’Ateneu del nucli antic de Montbui, xerrada-presentació de la nova Agenda Llatinoamericana Mundial 2015.
■ A les 7 de la tarda, a la sala Paper de Música de Capellades, concert de jazz amb
 Chino & The Big Bet.
■ A 2/4 de 8 del vespre, al Teatre Jardí de la Pobla, concert de violí i arpa amb les artistes Marta Carceller i Esther Pinyol.
■ A 2/4 de 9 del vespre, a l’església de Santa Maria de Capellades, concert de Santa Cecília, amb la Coral Noves Veus de Capellades i la Coral 
Font del Fil de Manresa. 
■ A les 9 del vespre, al Teatre de l’Aurora (Igualada), Vània, per Les Antonietes.
■ A 2/4 de 10 del vespre, al Teatre Foment de Piera, Concurs de teatre amateur Vila de Piera: L’habitació de Verònica. Amb Casal Corpus 
Grup de Teatre, de Barcelona. 
■ A les 10 de la nit, al Rec on Fire (c/ Creueta 37), celebració del Freak Rock Fest, amb els directes de Birra lliure, Swarm, Black Manchete i 
Los Resonators.
■ A 2/4 de 12 de la nit, a l’espai Nits de Taverna (c/ Soledat 6, Igualada), concert del músic de Liverpool Peter Coates.

DIUMENGE 23 - Solemnitat de Crist Rei, St. Climent I i Sta. Lucrècia
■ Al matí, a Calaf (poliesportiu), trobada territorial de clubs de bàsquet categories mini, premini i escola.
■ A 2/4 de 9 del matí, a Calaf (Institut), inici caminada a Vallferosa.
■ A 2/4 de 9 del matí, a Òdena (casetes d’en Mussons), inici caminada La ruta dels puigs.
■ A les 9 del matí, a Montbui (polígon Plans de La Tossa), sortida dels participants a l’Enduro Anoia-Montbui 2014.
■ A les 10 del matí, a Les Comes, partit de l’Igualada Volei Club cadet femení.
■ A 2/4 de 12 del migdia, al Teatre Municipal L’Ateneu (Igualada), gala de lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada.
■ A 2/4 de 12 del migdia, a Santa Maria de Miralles, espectacle infantil i familiar amb l’Estenedor teatre: Ús i abús de l’aigua (Dia del Medi 
Ambient).
■ A les 12 del migdia, a la basílica de Santa Maria d’Igualada, Ofici de Santa Cecília.
■ A les 12 del migdia, a Masquefa (sala l’Aglà de l’Alzinar), lliurament de premis del I Concurs Internacional d’(Auto)biografies lingüísti-
ques.
■ A 2/4 d’1 del migdia, al Cafè del Casal de Calaf, concert-vermut amb Metrinova.
■ A 2/4 de 3 de la tarda, a Carme, celebració del Dia del Penyista: Dinar i col·loqui reconeguts periodistes esportius.
■ A les 3 de la tarda, al pavelló Mestre Vila Vell d’Òdena, partit de futbol sala sènior masculí.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a Piera, Presentació oficial dels equips i les cateogries de l’AE Piera.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre de La Lliga de Capellades, Teatre: Sonats, música, cançons i altres obsessions, amb M. Jesús Aranzana, David 
Murgadas i Joan Valentí.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal L’Ateneu (Igualada), espectacle musical amb Xarxa: La rateta que escombrava l’escaleta.
■ A les 6 de la tarda, al Casal d’Avis d’Òdena, ball amb el músic Mexicanito.
■ A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt, ball amb els músics Joan i Josep. Organitza: Associació per a 
l’Oci de la Gent Gran.
■ A les 6 de la tarda, al Casal de Cal Ponet de Capellades, ball amb l’actuació de Maria Alba.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre de l’Aurora (Igualada), Vània, per Les Antonietes.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a Les Comes (Igualada), partit de futbol 2a Nacional femení: CF Igualada - Levante Las Planas.

DILLUNS 24 - Sta. Flora i Sts. Crisògon i Crescencià
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), sessió setmanal d’AUGA: Somnis de sorra, representació teatral amb la com-
panyia Ytuquepintas.
■ A les 6 de la tarda, a la sala d’actes de la residència Pare Vilaseca (av. Gaudí 26, Igualada) cafè-tertúlia sobre experiències fora del marc 
del treball social ordinari.
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca El Safareig de Capellades), xerrada sobre la situació del sistema públic de pensions, a càrrec de Cristina 
Faciaben, de CCOO de Catalunya.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioteca del Bruc, sessió de cinema infantil: El meu veí Totoro.
■ A les 7 de la tarda, a l’Espai LAB de l’Ateneu Igualadí, vídeo i xerrada sobre l’exposició “Treballadores del món”. La desigualtat de gènere 
en el món del treball.

DIMARTS 25 - Sta. Caterina, St. Gonçal i St. Erasme
■ A les 4 de la tarda, a la Unió Empresarial de l’Anoia, conferència-col·loqui: La reforma fiscal ja és aquí.
■ A les 6 de la tarda, a l’escola bressol Vailets de Capellades, programa Créixer en família: A dormir, no!... Hi ha un monstre. 
■ A les 7 de la tarda, a la sala de socis de l’Ateneu Igualadí, conferència: “Mites i realitats sobre l’assetjament sexual i l’assetjament per raó 
de sexe en l’àmbit laboral”.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de lectura fàcil del llibre El diari d’una noia.
■ A les 7 de la tarda, a Piera (Plaça Jove), lectura del manifest pel Dia Internacional Contra la Violència de Gènere.
■ A 1/4 de 9 del vespre, a Igualada (Ateneu - Pl. Ajuntament), marxa de torxes contra la violència masclista. 
■ A les 9 del vespre, a l’Escola de Música de Capellades, Audiciona’t: la música de swing dels anys 50 a París.

DIMECRES 26 - St. Conrad i St. Silvestre, abat
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, sessió de Barrufacinema: Frozen, el regne del gel. 
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, Les petjades dels dinosaures.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a Òdena (Ajuntament), xerrada-taula rodona: “Fumes? Per què? Pren-t’ho seriosament”
■ A les 8 del vespre, a la Sala de Socis de l’Ateneu Igualadí, xerrada: “La pobresa: reptes, futur i solucions”, amb Albert Sales i Campos. Or-
ganitza: Procés Constituent d’Igualada.
■ A 2/4 de 9 del vespre, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), inauguració oficial del Festival Zoom amb la projecció del film de Sílvia 
Munt El cafè de la Marina.

DIJOUS 27 - Beat Ramon Llull i Mare de Déu de la Medalla Miraculosa
■ A les 6 de la tarda, al Casal Cívic Montserrat, xerrada: Alzhèimer i altres demències. Amb la psicòloga Laura Llamas.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de lectura del llibre L’home de la maleta de Ramon Solsona; amb presència de 
l’autor.
■ A les 10 de la nit, al Teatre de l’Aurora, projecció del documental “Retorn a la terra lliure” (del programa Festival Zoom).
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S’estrenen el Club de lectura 
fàcil amb El diari d’una noia
IGUALADA

El diari d’una noia, d’Anna 
Frank, serà la primera lectura 

que comentaran els membres del 
nou Club de lectura fàcil en cata-
là, que posen en marxa la Bibli-
oteca Central d’Igualada amb la 
col·laboració del Servei Local de 
Català. El club va adreçat sobretot 
a totes aquelles persones que esti-
guin estudiant cursos de català i 
vulguin practicar la seva lectura i 
parla en un ambient distès i vincu-
lat a la lectura com és aquest club. 
Per aquest motiu, les lectures seran 

de textos fàcils, uns llibres que ja 
estan editats seguint els criteris de 
lectura fàcil, com frases curtes i 
vocabulari senzill.

La primera trobada tindrà lloc 
el dimarts 25 de novembre a les 7 
de la tarda, a la biblioteca, i serà 
moderada per Sílvia Martorell. La 
resta de sessions del club es faran 
els dies 20 de gener, 24 de març i 
19 de maig de 2015. Per inscriure’s 
al club només cal apuntar-se a la 
Biblioteca, que proporcionarà els 
llibres a tots els assistents. El preu 
d’inscripció anual és de 6 euros.

Caminada a Vallferosa
CALAF

L’Associació de Mares i Pares de 
l’IES Alexandre de Riquer ha 

organitzat pel proper diumenge, 
23 de novembre, una caminada a 
l’antic poble medieval de Vallfero-
sa (ara pertanyent al municipi de 
Torà).

La sortida serà a 2/4 de 9 del 
matí des de l’IES, amb cotxes, per 
anar fins a Torà, des d’on s’iniciarà 
la caminada. La ruta serà d’11 qui-
lòmetres i durant la sortida s’oferi-
rà coca i cafè.

Vallferosa es va ubicar en el 
que en aquell moment era un 
espai de frontera entre la Cata-
lunya Cristiana i la Musulmana, i 
al costat de la important via ro-
mana que anava de Tarragona a 
Solsona. Vora la riera, s’hi poden 
veure encara les restes del que va 
ser aquest assentament: l’església, 
reformada i engrandida al segle 
XVII, ara en ruïnes i sense teulada 
i una gran i esvelta torre que se-
gueix intacta, desafiant el pas dels 
anys. 

Dia del Medi Ambient 
SANTA MARIA DE MIRALLES

Un any més, la població de Santa 
Maria de Miralles celebrarà el 

Dia del Medi Ambient, que organit-
za l’Ajuntament i amb la col·labora-
ció de la Diputació de Barcelona. 

Serà diumenge vinent, dia 23 
de novembre, i en aquesta ocasió 
es dedicarà el dia a conscienciar la 
població, especialment els infants, 
de la necessitat de l’estalvi d’aigua 

per al bé del nostre planeta. Aquest 
és un acte gratuït i obert a tothom.

La jornada començarà a les 
11.30 h amb l’espectacle infantil i 
familiar Ús i abús de l’aigua, a càr-
rec de L’Estenedor Teatre. Els as-
sistents també podran participar 
del Joc de l’Aqüífer i, per acabar el 
matí, es servirà un pica-pica per a 
tothom.

Concert de jazz amb Chino & 
The Big Bet
CAPELLADES

La sala Paper de Música de Cape-
llades acollirà dissabte vinent, dia 

22 de novembre, a partir de les 7 de 
la tarda, un concert de jazz a càrrec 
de la formació Chino & The Big Bet, 
guanyadora del segon premi a l’Eu-
ropean Blues Challenge 2012.

La banda, formada pels músics 
Hernán Senra (guitarra resofònica 

i veu), Rod Deville (contrabaix) i 
Giggs Nother (bateria), interpre-
tarà obres de Willie Dixon, Louis 
Prima, B. B. King, etc.

Per assistir al concert cal reser-
var lloc trucant als telèfons: 93 801 
40 43, de 8 del matí a 4 de la tar-
da, o 93 801 17 07, de 4 a 7 de la 
tarda, de dilluns a divendres.

El swing dels anys 50 a París, 
protagonista de l’Audiciona’t 
CAPELLADES

Sota el títol Audiciona’t, l’Escola 
de Música de Capellades ofereix 

trobades musicals escoltant música 
en directe amb comentaris de les 
obres, dels estils i dels autors. 

La propera sessió d’Audiciona’t 
(la novena) tindrà lloc el dimarts 
25 de novembre, a les 21.00 h, a 
la sala d’actes de l’Escola de Mú-
sica de Capellades, i tindrà com a 

protagonista la música de swing 
dels anys 50 a París. Anirà a càrrec 
de Ricard Morros, clarinet; Jordi 
Gabarró, bateria i percussió; Toni 
Romero, baix, i Isaac Robles i Cecíli 
Ruedas, guitarres. Tindrà cura dels 
comentaris de les obres i dels au-
tors, Xavier Cassanyes.

Com sempre, al final de cada 
Audiciona’t hi ha un petit refrigeri. 
L’entrada és lliure.

Freak rock fest al Rec on Fire
IGUALADA

Aquest dissabte a partir de les 
10 de la nit, al Rec on Fire, (c/ 

Creueta 37) s’hi celebrarà el Freak 
Rock Fest, una nit de Rock & Roll, 
Punk-Rock i Metall de la mà dels 
grups “Birra lliure”, “Swarm”, 

“Black machete” i “los Resona-
tors”, una barreja d’estils que no 
deixarà a ningú indiferent. 

Per tan sols 3 euros es podrà 
gaudir d’una nit on la música, el 
bon humor i el frikisme seran els 
protagonistes. 
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Diumenge, gala de lliurament dels Premis 
Ciutat d’Igualada
IGUALADA

Un total de 166 treballs s’han 
presentat a les diferents moda-

litats de la convocatòria dels Pre-
mis Ciutat d’Igualada, el veredicte 
dels quals es coneixerà el proper 
diumenge, 23 de novembre a les 
11.30 h, al Teatre Municipal l’Ate-
neu. El gruix més important de 
la participació ha estat pel Premi 
de Poesia Joan Llacuna, amb una 
xifra rècord de 73 participants, fet 
que representa un 44% respecte el 
total de la participació i un incre-
ment important, si ho comparem 
amb els 42 poemaris de la convo-
catòria de l’any anterior. També 
destaca l’increment de la parti-
cipació en el Premi d’Art Digital 
Jaume Graells, que promou l’em-
presa CEINA, juntament amb altres 
patrocinadors com Corel, La Renda 
Urbana, Trilogi i Aladetres, amb 
un total de 46 treballs, fet que 
representa un 28% del total de la 
participació. La resta de guardons 
tenen una participació més mode-
rada, atesa la seva singularitat. 

Les imatges participants que 
concorren al Premi de Fotografia 
Procopi Llucià es podran veure a la 
Sala Municipal d’Exposicions del 21 
de novembre al 14 de desembre. 

El tema fixat per a l’edició 2014 és 
El Mercat Municipal de la Masuca, 
parades i botigues tant interiors 
com exteriors, amb imatges docu-
mentals que reflecteixin la vitali-
tat del comerç. Les fotografies del 
guanyador de l’edició d’enguany 
i el de la propera convocatòria, 
formaran part del llibre Igualada 
Visual 2 que es publicarà el 2016. 

El Premi de Disseny Gaspar 
Camps premia el disseny produït a 
la ciutat durant el curs 2013/2014 
en els seus diferents vessants i ha 
comptat amb el suport de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps i 
l’entitat disseny=igualada. El Pre-
mi de Composició Musical Paqui-
ta Madriguera, que l’any 2013 va 
ser declarar desert, compta aquest 
any amb nou participants i amb 
el suport organitzatiu de l’Escola 

Municipal de Música d’Igualada i 
l’ACEM. També es lliurarà el Premi 
al Compromís Social i Cívic Mossèn 
Còdol, que compta amb el patro-
cini i suport de la Fundació Sant 
Crist i l’Institut Municipal de Cultu-
ra (IMC). 

Emotion and Movement, 
espectacle en directe

L’acte de lliurament dels Premis 
Ciutat d’Igualada comptarà amb 
l’actuació de la formació Sons Ex-
quisits i l’espectacle Emotion and 
Movement, amb Albert Gàmez al 
piano i veu, Edmon Bosch al vio-
loncel, Tolo Gavarró a la bateria i 
Maite Ferrer com a ballarina. In-
terpretaran un total de sis obres, 
entre les quals destaquen Allegre-
to from Palladio de Karl Jenkins, 
Video killed the radio star de The 
buggles o Don’t stop me know dels 
mítics Queen, entre d’altres. L’ac-
cés a l’acte és lliure i estarà limitat 
només per l’aforament. 

L’acte d’enguany inclourà el 
lliurament del Premi de Recerca 
Doctor Joan Mercader, de caràcter 
biennal i que alterna el seu prota-
gonisme amb el Premi d’Investiga-
ció Jaume Caresmar, que es lliurarà 
novament el 2015.

Programa d’actes de la Festa 
de Santa Cecília
IGUALADA

Avui dijous i demà divendres a 
partir de 2/4 de 6 de la tarda, 

diferents grups infantils i juvenils 
de cant coral i música de cam-
bra actuaran a diferents equi-
paments de la ciutat: Casal Cívic 
Montserrat, CAP Anoia, Escola 
Municipal de Música, Ludoteca, 
Biblioteca Central, Mercat de la 
Masuca... així que fins les 8 del 
vespre la música s’escamparà per 
la ciutat com s’ha vingut fent 
al llarg de la setmana, en com-
memoració de la Festa de Santa 
Cecília patrona dels músics.

La música surt al carrer
Dissabte 22, just el dia de 

l’onomàstica, els grups musicals 
i les corals actuaran a diferents 
carrers i places de la ciutat.

Així al matí, al Mercat Mu-
nicipal de La Masuca i el seu en-
torn, hi haurà a partir de les 10 
del matí els tabals dels Diables 
d’Igualada; seguiran els Moixi-
ganguers, i cap a les 12 del mig-
dia, actuaran els grallers de la 
Colla Gegantera del Bisbalet amb 
els gegants i capgrossos i també 
dels tabals dels Petits Diables.

Concerts itinerants a 
partir de les 6 de la 
tarda

A la plaça de la Creu: Cor de 
Cambra de l’EMMI i a la plaça de 
Cal Font: Coral Mixta.

A 2/4 de 7: Schola Cantorum 
(pl. Ajuntament); Coral Mixta (pl. 
Creu); Coral Merlet (pl. Cal Font); 
Coral Verdums (pl. Pius XII) i el 
Cor de Cambra de l’EMMI (pl. del 
Pilar).

Aquestes formacions musicals 
aniran itinerant en les diferents 
places i hi haurà actuacions fins 
a 2/4 de 8 del vespre i a les 8 
prendran el relleu la Coral Ter-
ranostra (pl. Ajuntament), Coral 
Mig To (pl. de la Creu) i la Coral 
Exaudio (pl. del Pilar), aquestes 
tres corals oferiran l’última actu-

ació itinerant a partir de 2/4 de 9 
del vespre.

Igualment al carrer Nou, al 
carrer de Sant Magí, al carrer del 
Born i a la travessia de Sant Se-
bastià hi haurà diversos músics 
i grups que amenitzaran la jor-
nada.

Piano a l’Ajuntament
A més, durant tota la setma-

na hi haurà un piano al vestíbul 
de l’Ajuntament a disposició dels 
músics que el vulguin tocar.

D’altres activitats
Dins del programa de les fes-

tes de Santa Cecília, per demà 
divendres hi ha programat el 
concert De Bach a Llach, a càrrec 
d’Edmon Bosch i Albert Gámez. 
Un concert de piano i violoncel 
fent un recorregut per la histò-
ria de la música. Serà a 2/4 de 8 
del vespre a la Biblioteca Central 
d’Igualada.

Diumenge dia 23 tindrà lloc 
l’Ofici de Santa Cecília, que es 
farà a la Basílica de Santa Maria 
amb la participació de la Coral 
de Santa Maria i la Schola Canto-
rum. Serà a les 12 del migdia.

A la mateixa hora, al Teatre 
Municipal L’Ateneu, i dins la gala 
de lliurament dels Premis Ciutat 
d’Igualada, hi tindrà lloc l’espec-
tacle Emotion and movement.

També a l’Ateneu, però a 
partir de les 6 de la tarda, es farà 
l’espectacle familiar, organitzat 
per Xarxa: La rateta que escom-
brava l’escaleta. El preu de l’en-
trada és de sis euros (cinc per als 
socis de Xarxa).

L’acte que tanca el programa 
de Santa Cecília està programat 
pel diumenge dia 30 de novem-
bre al punt del migdia, és el con-
cert final del primer stage de la 
Banda Simfònica d’Igualada; és 
d’entrada gratuïta.

Endinsa’t s’uneix a l’acte reivindicatiu del 
#DretalLleure
VILANOVA DEL CAMÍ

Avui dijous, 20 de novembre, es 
commemora el 25è aniversa-

ri de la convenció dels drets dels 
infants. Per això, la Federació Cata-
lana de l’Esplai, i tots els esplais que 
la formen, volen aprofitar l’efemèri-
de per reforçar la tasca en favor dels 
drets de l’infant que desenvolupen 
els centres d’esplai, especialment el 
dret al lleure i al joc, recollit a l’ar-
ticle 31: “L’infant té dret al descans, 
al lleure, al joc i a la participació en 
activitats culturals i artístiques”, i 
que en l’actual context de crisi esde-
vé un gran repte per a tothom. Així 
ho manifestava l’informe del Síndic 
de Greuges: “El lleure educatiu és 
un dels àmbits socials amb més desi-
gualtats d’accés, ja que ha estat un 
dels més afectats per les mesures 
de contenció de la despesa de les 
famílies”.

Per aquest dissabte hi ha pre-
vista una matinal reivindicativa per 

defensar el dret al joc i al lleure de 
tots els infants. Serà una activitat 
col·lectiva i simultània arreu del 
territori català en favor dels Drets 
de l’Infant i consistirà en l’ocupació 
de la via pública per realitzar jocs 
amb els infants, les famílies i la co-
munitat. Durant l’acte es llegirà un 
manifest comú.

L’entitat de lleure infantil i ju-
venil Endinsa’t de Vilanova del Ca-
mí també ha organitzat un seguit 
d’accions per aquest dissabte 22 de 
novembre, d’11 a 13.30 h, al carrer 
Molí (davant de la Llar d’Infants El 
Molinet). Seran les següents: difu-
sió a través de les xarxes socials (fa-
cebook, twitter, web...) amb una 
vinyeta famosa de Francesco To-
nucci (cedida per a aquesta ocasió); 
creació del mur de les necessitats 
dels infants (amb caixes de cartró); 
repartiment de samarretes amb el 
hashtag #DretalLleure i la vinyeta 
representativa; propostes formati-

ves per a les escoles (activitats per 
Infantil i Primària per treballar a 
l’àrea d’educació en valors socials i 
cívics i/o tutoria) amb enganxines i 
pòsters promocionals; espai de ma-
crojocs i jocs tradicionals d’esplai al 
carrer ocupat; notícies a la premsa 
local i comarcal; lectura del mani-
fest comú de les entitats i el creat 
exclusivament pels infants de l’Es-
plai Endinsa’t de Vilanova del Ca-
mí; presència de representants del 
consistori de l’Ajuntament vilanoví.

És per aquest motiu, i per la 
importància de que tot infant ne-
cessita una infantesa digna, que 
des de l’entitat s’està fent una 
gran difusió per informar a tota 
la població sobre aquest acte i les 
seves activitats, esperant omplir de 
gom a gom el carrer. Pares, mares, 
avis, tiets i fills i filles, veniu a fer 
força perquè: Tots els infants te-
nen dret al lleure!!!

Taller participatiu per definir el futur espai 
d’entitats de Cal Badia
IGUALADA

El passat divendres, 14 de novem-
bre, van començar els tallers del 

procés participatiu Despertem Cal 
Badia?, enfocat a decidir els usos i 
el model de gestió del futur espai 
d’entitats que ha d’acollir a partir 
de l’any vinent aquesta simbòlica 
edificació d’Igualada, de propietat 
municipal.

En aquest primer taller, més 
d’una vintena de joves, represen-
tants de diferents entitats, van po-
der escoltar l’arquitecte municipal, 
Carles Crespo, que els va situar ur-
banísticament l’edifici i les seves 
potencialitats dins la pròpia ciutat. 
A continuació, una arquitecta de 
la Cooperativa la Col els va donar 
eines d’interpretació de l’espai per 
a poder treballar conjuntament a 
través de plànols, fotografies i una 

maqueta del mateix edifici. Els jo-
ves, dividits per grups, van poder 
parlar del tipus d’activitats que ells 
desenvolupen actualment a Iguala-
da, quines mancances troben dia a 
dia i, en conseqüència, van poder 
fer un llistat d’aquelles que Cal Ba-
dia podria cobrir.

El resultat final va ser un con-
junt important de propostes d’usos 
de l’edifici, per cobrir necessitats 
actuals, tant específiques com ge-
nèriques, que caldrà encabir al seu 
interior.

Es va emplaçar tots els joves a 
continuar participant del procés, 
incorporant noves propostes a tra-
vés del web www.calbadia.cat, així 
com també participant del taller 
que es durà a terme el proper dis-
sabte, 22 de novembre, a les 10h, a 
l’Espai Cívic Centre.

S’hi donaran a conèixer dife-
rents models de gestió d’altres es-
pais similars perquè després, a par-
tir de les 12h, els mateixos joves de-
fineixin quin model de gestió pot 
ser el més adequat per Cal Badia.
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25N, Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones
Programa d’actes

Des de les Regidories d’Igual-
tat dels ajuntaments d’Igualada, Vi-
lanova del Camí, Santa Margarida 
de Montbui, Òdena i la Pobla de 
Claramunt, s’ha elaborat el següent 
programa d’actes per a la comme-
moració d’aquest Dia Internacional 
per l’eliminació de la violència con-
tra les dones que s’escau el 25 de 
novembre.

Dissabte 22 sessió de CINEFÒ-
RUM: Las mujeres de verdad tiene 
curvas. A les 5 de la tarda a la sala 
de plens de l’Ajuntament d’Òdena. 
Organitza: Fòrum de Dones Òdena.

Dilluns 24 de novembre, INAU-
GURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: Treba-
lladores del món. A 2/4 de 7 de la 
tarda a la Galeria del Passatge. Se-
guidament vídeo i xerrada sobre 
l’exposició; la desigualtat de gènere 
en el món del treball. Serà a la Sa-
la LAB de l’Ateneu Igualadí. Orga-
nitzen Fundació Pau i Solidaritat i 
Igualada Solidària.

Dimarts dia 25, CONFERÈNCIA: 
Mites i realitats sobre l’assetjament 
sexual i l’assetjament per raó de se-
xe en l’àmbit laboral, a càrrec de 
Noèlia Igareda González, doctora 
en dret per la UAB; serà a les 7 de la 
tarda a la Sala de socis de l’Ateneu 
Igualadí.

El mateix dia cap a 1/4 de 9 
del vespre, des de l’Ateneu i fins la 
plaça de l’Ajuntament, MARXA DE 
TORXES contra la violència masclis-
ta. Es farà la lectura del manifest del 
Dia internacional per l’eliminació de 
la violència contra les dones.

Per dijous vinent dia 27 hi ha 
programat el TALLER: El plaer i la 
repressió de la sexualitat femenina. 
Es farà de les 5 a les 7 de la tarda al 

Casal Cívic del Passeig.
Les inscripcions es poden fer 

al telèfon 93 804 54 82 de 10 a 12 
del migdia o a través de donesam-
bempenta@dae.cat.

El programa es completa amb 
uns tallers previstos pel dia 3 de  de-
sembre i unes xerrades de formació 
“Infants i adolescents víctimes de la 
violència”, que s’adreça a professi-
onals.

Es convoca el concurs de 
portades de la MICOD

A banda del actes que tam-
bé s’han programat per recordar 
aquesta efemèride, s’ha convocat 
el segon concurs de portades per la 
igualtat de gènere que lliurarà un 
únic premi de 300 euros.

L’obra guanyadora serà la imat-
ge de la portada de l’agenda d’ac-
tivitats que la MICOD editarà amb 
motiu del 8 de març de 2015, Dia In-
ternacional de les Dones. És per això 
que s’ha d’incloure la referència a 
aquesta data. 

Al concurs poden participar to-
tes les persones dels municipis de 
la MICOD (Igualada, Vilanova del 
Camí, Santa Margarida de Mont-
bui, Òdena, la Pobla de Claramunt, 
Jorba i Castellolí) nascudes abans 
de 1997. Queden excloses, però, les 
persones que es dediquin professio-
nalment al món del disseny gràfic, o 
s’hi hagin dedicat els últims 5 anys. 

El període de presentació 
d’obres serà de l’1 al 30 de gener de 
2015 a l’oficina d’atenció ciutadana 
dels corresponents ajuntaments. 

Podeu consultar les bases a la 
pàgina web municipal www.vilano-
vadelcami.cat o a la pàgina web de 
la MICOD.

El consistori vilanoví suma 
voluntats per fre a la 
violència masclista

El consistori de Vilanova del Ca-
mí ha tornat a fer pinya per posar 
fre a la violència masclista. Davant 
la proximitat del 25 de novembre, 
dia internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones el 
ple vilanoví celebrat aquest mes de 
novembre, una moció per instar a 
les forces polítiques a articular des 
del Parlament de Catalunya la cons-
titució d’un Acord Social i Polític per 
l’eradicació de la violència masclista. 

La moció, presentada per Inicia-
tiva per Catalunya Verds, es va apro-
var per unanimitat. L’acord tindrà 
per objectiu elaborar les recomana-
cions i mesures per la lluita contra la 
violència masclista a totes les insti-
tucions públiques de Catalunya així 
com fer-ne el seguiment, avaluar 
les polítiques i emetre informes de 
caràcter públic.

Més enllà de les dades visibles, 
com també recull la moció aprovada 
al ple, informes recents com el de 
l’Agència de Drets Fonamentals de 
la Unió Europea presentava unes 
conclusions alarmants: un 22% de 
les dones a l’Estat espanyol afirmava 
haver patit violència física o sexual i 
ho callava. Un 30% denunciava ha-
ver patit violència física, psicològica 
o sexual a la infància per part d’un 
adult. A més, en l’informe presentat 
per Dones Juristes l’octubre de 2013 
sobre els drets de les dones adoles-
cents davant la violència masclista 
es feia palesa la dura realitat, que 
les violències masclistes persisteixen 
en les relacions entre nois i noies on 
s’incrementen les conductes mas-

clistes, l’assetjament i el control, es-
pecialment a través de les TIC, que 
queden impunes per la manca de 
regulació.

10 anys després de l’aprovació 
de la Llei integral de violència de 
gènere i 6 anys de la Llei del dret 

de les dones a eradicar la violèn-
cia masclista, s’ha constatat la ne-
cessitat de reafirmar un compromís 
estable i perseverant de les admi-
nistracions públiques per combatre 
aquesta xacra social.

CIUTADANA DEMPEUS Maribel Nogué i Felip

La violència quotidiana
En pocs dies hem viscut noves 

morts víctimes de la violència mas-
clista, unes morts que passen a for-
mar part de la llarga llista de dones 
que han perdut la vida a mans de 
les seves parelles sentimentals. Des-
prés dels fets, però, cal afrontar les 
conseqüències: quina és l’actuació 
policial adient per trobar culpables i 
posar-los a mans de la justícia, o veu-
re a qui es delega la cura dels infants 
menors que han deixat enrere quan 
n’hi ha. El que les lleis no tindran 
en compte és l’autèntic calvari vis-
cut per aquestes dones --des de la 
solitud i el patiment callat-- enmig 
d’unes parets pensades per donar 
l’escalf propi d’una llar, però que 
tan sols han acollit els plors i la por 
--des del desesper i la impotència-- 
tot tement un desenllaç anunciat 
a partir de les constants amenaces 
rebudes per part de l’agressor.

Cada any, amb motiu de la com-
memoració del 25 de novembre, Dia 
Internacional per a l’eradicació de 
la violència vers les dones, servem 
uns moments per la memòria de les 
víctimes de la violència masclista, i 
assenyalem aquests fets --com a de-
licte que són-- apel·lant la justícia, 
que és el que toca. Cada any tam-
bé, però, denunciem les causes que 
provoquen aquesta epidèmia i en 
vindiquem la implicació dels poders 
públics per tal que duguin a terme 
aquelles polítiques que permetin 
afrontar aquesta xacra social des de 
la prevenció.

Amb la globalització de la in-
formació ens arriben molts casos ex-
trems i flagrants que es donen --i 
que sempre s’han donat-- a molts 
indrets del món: violacions, menors 
obligades a casar-se amb adults, se-
grests de dones i nenes com a botí 
de guerra, aplicacions d’antics cos-
tums tribals com ara les lapidacions 
o les ablacions, etc. Tots aquests fets 
reals ens indignen i remouen la nos-
tra consciència fins al fons, i potser 
pensem que ens queden lluny, però 
hauríem de ser conscients de que, 
potser d’una manera més sofisticada, 
la discriminació i la violència masclis-
ta ens envaeix constantment en el 
nostre dia a dia també aquí.

Enguany, des de la MICOD 
(Mancomunitat Intermunicipal de 
la Conca d’Òdena), s’ha endegat 
una campanya publicitària adreça-
da majoritàriament als joves, donat 
que és quan es comencen a donar 
comportaments que reprodueixen 
vells esquemes de dominació vers la 
dona sota el paraigua de l’amor (el 
meravellós príncep blau dels contes). 
Als cartells s’hi contemplen moltes 
situacions quotidianes que denoten 
un comportament masclista, conté 
una diagnosi i es dóna una resposta 
per tal de fer-hi front. Així tenim, 
per exemple, que: “Exigir a la pare-
lla tenir relacions sexuals i, a més a 
més, sense usar preservatiu, és una 
imposició i una irresponsabilitat”; o 
bé que “T’he esborrat els contactes 
dels teus ex... No els vols per a res...”, 
perquè no es té en compte que hi 
ha coses que són d’una mateixa i a 

ningú més li importa; o bé que “Re-
bre constantment missatges al mòbil 
preguntant què estàs fent, o bé on 
ets? vol dir que la relació no està ba-
sada en la confiança i que no es res-
pecta el propi espai ni la intimitat”. 
Quan diuen “Massa curta la faldilla, 
que vols que els meus amics et mirin 
el cul?, es nega el fet que --ningú 
més que una mateixa-- decideix so-
bre el seu propi cos; o bé que “Tocar 
el cul a alguna persona aprofitant la 
foscor de les discoteca, el carrer o el 
transport públic és un abús i no s’ha 
de permetre”, cosa que passa sovint 
entre adults.

El denominador comú d’aques-
ta campanya és una apel·lació a ca-
dascuna de nosaltres (i a cadascun 
també) a fer front al que, malgrat 
se’ns presenti dintre la normalitat i 
d’hàbits de sempre, encobreixen un 
llenguatge i comportaments masclis-
tes. En les converses de cada dia, ja 
sigui en relacions de treball, d’escola, 
d’anar a comprar, de relacions socials 
o d’amistat, no es poden admetre 
comentaris masclistes ni sexistes. Fins 
i tot quan tenim un enuig --i ens 
quedaríem alleugerits insultant qui 
ens ha ofès-- fent servir els tacos de 
sempre --que hem emprat fins i tot 
les dones-- i no tenim en compte que 
són improperis pensats per humiliar 
i degradar les mateixes dones per 
la seva condició sexual i/o de mater-
nitat. 

Potser caldrà fer anar l’enginy i 
trobar noves frases que puguin des-
carregar impulsivament els nostres 
ànims ofesos (a fe de món que --tant 
en l’àmbit individual com col·lectiu 
de país-- més d’una vegada els dei-
xaríem anar perquè algunes ofenses 
són de l’alçada d’un campanar i a 
un nivell sofisticat de grolleria bar-
roera).

Entre d’altres situacions, en el 
manifest feminista d’aquest 25 de 
novembre es denuncia la globalitza-
ció de les violències masclistes contra 
les dones i les nenes: “denunciem 
i manifestem el nostre rebuig a la 
manca de reacció social i política da-
vant els assassinats de les dones, uns 
assassinats que no s’aturen any rere 
any; denunciem la No credibilitat de 
la paraula de les dones; denunciem 
la reducció de les ordres de protec-
ció per a les dones; denunciem la 
impunitat de les expressions i com-
portaments neomasclistes que enva-
eixen els discursos públics generant 
confusió i propagant creences enga-
nyoses sobre la violència masclista; o 
denunciem la invisibilització i menys-
valoració de les tasques de cura i civi-
lització realitzades majoritàriament 
per les dones, enfront la hipocresia 
d’incloure al PIB de l’estat el produc-
te econòmic de la prostitució...

I afirma, entre altres conclusi-
ons, que “seguim i seguirem lliures, 
insubmises, rebels i amoroses, llui-
tadores pacífiques, diverses riques, 
valentes”. Perquè som tan valuoses 
que, malgrat se’ns vulgui integrar a 
l’economia de mercat, les dones no 
tenim preu.

maribelanoia@gmail.com


