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El xef igualadí David Andrés és el
número 1 de la llista de joves artistes
La popular revista Forbes situa el cuiner entre els deu joves que seran referents els propers anys
LIDERA

REDACCIÓ

■ El xef David Andrés, número 
de la llista Forbes en la categoria
d’Arts i entre els deu joves més influents d’Europa. Ahir va rebre el
reconeixement a Londres. Propietari del restaurant Somiatruites, a Igualada, i xef del restaurant
Abac, de Barcelona, lidera la llista
dels  under  en la categoria
d’arts, on s’engloben arts plàstiques, disseny, fotografia i cuina. I
la revista Forbes també l’ha reconegut com un dels joves més influents d’Europa.
Els editors de la llista consideran que aquest grup de  joves
són noms de persones que «poden canviar Europa durant els
propers  anys», tal com apunta
Randall Lane, editor de Forbes.
Forbes va fer pública la llista
dels  joves de menys de  anys
més influents d’Europa en  categories (entreteniment, finances,
indústria, mitjans de comunicació, tecnologia, dret i ciències polítiques, retail, ciències i salut, emprenedors i arts). Aquesta llista
aglutina els  joves amb més

David Andrés, assegut al sofà, amb els altres premiats

projecció en diferents camps i selecciona, de cadascuna de les categories, un candidat estrella, els
anomenats the standouts.
Andrés ha estat seleccionat per
haver tirat endavant el seu projecte personal, el restaurant Somiatruites d’Igualada; pel seu paper
com a cap de cuina al restaurant

Abac, amb dues estrelles Michelin
(un establiment on treballa amb
el xef manresà Jordi Cruz en un tàdem que fa una cuina de molt alt
nivell); i per haver estat entre els
tres Millors Xefs Joves del Món,
després de proclamar-se durant
dos anys consecutius Millor Xef
Jove del sud d’Europa en el pres-

tigiós concurs San Pellegrino
Young Chef.
El jurat de la categoria d’arts estava format per Jeremy Till de la
University of the Arts London, pel
xef Heinz Beck, del restaurant La
Pergola de Roma, amb tres estrelles Michelin, i pel fotògraf italià
Oliviero Toscani.
En el marc d’aquest reconeixement, David Andrés va ser homenatjat ahir a la tarda –juntament
amb els candidats estrella de les 
categories restants–, en un acte
celebrat al restaurant Gilgamesh,
situat al Camden Market de Londres.
La revista Forbes
Forbes és una revista especialitzada en el món dels negocis i les finances fundada l’any  a Estats Units. Cada any publica llistes
que desperten un gran interès en
l’àmbit dels negocis, com Forbes
 (la llista de la gent més rica
d’Estats Units), o les llistes de les
persones més riques del món o la
de les persones més poderoses
del món.

El Consell del
Rec tria el jurat
per decidir el
projectes de
futur per al barri
REDACCIÓ IGUALADA

■ El Consell del Rec ha escollit
quines tres persones els representaran al jurat per triar la propostes guanyadores de la consulta de projectes del Rec. En
aquest jurat hi haurà un representant dels veïns, un dels propietaris i un de les entitats vinculades al barri. A més dels representants del Consell del Rec, el
jurat és format per membres de
l’Ajuntament com el cap de Servei de Projectes, el secretari i
l’interventor, i també per autoritats i experts del sector com un
representant del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, el director de
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i un representant de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya.
El jurat serà presidit pel regidor
de Qualitat Urbana de l’Ajuntament d’Igualada. Els quinze seleccionats rebran una remuneració de . euros.
GREMI TRAGINERS

Cinc consistoris del Baix Nord demanen
recursos a la Diputació per salvar el FIL
AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT

Els alcaldes intenten
assegurar la viabilitat d’un
projecte d’inserció laboral
que ocupa 108 treballadors
REDACCIÓ OLESA DE MONTSERRAT

Els ajuntaments d’Olesa, Esparreguera, Abrera, Sant Esteve Sesrovires i Collbató es van reunir
ahir amb els representants de la
Diputació de Barcelona per intentar salvar el projecte FIL, una
fundació que dóna feina a un
col·lectiu de més d’un centenar
de persones, la majoria amb discapacitat. La reunió, segons ha
explicat l’alcaldessa d’Olesa, Pilar
Puimedon, després de la reunió,
ha servir per desencallar la participació de l’ens provincial en la
solució del problema actual. Sense aquesta participació, el futur
de la fundació estava molt condicionat. El FIL té la seu a Esparreguera.
Els alcaldes es van reunió amb
el diputat Marc Castells, la presidenta, Mercè Conesa; i el president del Consell Comarcal del
Baix Llobregat, Josep Perpinyà;
per concretar les vies de finançament econòmic que facin viable
el futur de l’entitat.
Ja fa més d’un any i mig que els
alcaldes i alcaldesses dels  municipis implicats en el projecte de

Els Tres Tombs d’Igualada en l’edició del 2016

Alcaldes i representants de la Diputació després de la reunió d’ahir

la fundació mantenen reunions
de treball periòdiques amb l’objectiu d’assegurar la seva viabilitat
en el futur.
L’alcaldessa d’Olesa, Pilar Puimedon, es va mostrar molt satisfeta amb aquesta darrera trobada
perquè «la Diputació ha valorat
molt positivament tota la feina
feta els darrers anys per salvar
aquesta fundació. Hem fet un
llarg camí, però encara falten passes per garantir el seu futur i per
això necessitem el suport de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya».
El principal objectiu dels cinc
ajuntaments és garantir la conti-

nuïtat de la fundació, i especialment els llocs de treball de les 
persones que hi ha ocupades actualment, més de  de les quals
són persones amb discapacitat.
«Hi ha hagut un canvi important
d’actitud per part de la Diputació»
va explicar Puimedon, qui va afegir que «al principi eren més escèptics vers la possibilitat de poder salvar aquesta fundació i ara,
després del treball realitzat, són
molt més receptius a col·laborar».
Els ajuntaments concretaran
una proposta d’inversió el propers quatre anys. Olesa va aprovar
el  una despesa de més de
. euros.

El Gremi de Traginers
d’Igualada celebra dos dies
de festa amb els Tres Tombs
REDACCIÓ IGUALADA

Els traginers d’Igualada ja tenen
enllestit els actes dels Tres Tombs
del proper cap de setmana, una de
les festes que congrega més
afluència de públic als carrers
d’Igualada. Les Festes Patronals
de l’Antic Gremi de Traginers
d’Igualada tenen el seu àpat gran
dissabte  de gener i diumenge
amb els Tres Tombs. Dissabte hi
haurà una cercavila pels carrers
de la ciutat. S’iniciarà a / de  de
la tarda per tal d’anar a recollir les
banderes gremials als domicilis

dels seus portadors. Al final de la
cercavila hi haurà coca i barreja.
Diumenge, la festa comença a les
 del matí. A l’esplanada del torrent de Can Masarnau (Fàtima),
es podrà gaudir de l’esmorzar dels
Tres Tombs per als participants
forans i per a tothom que ho desitgi. A partir de les  del matí, els
participants començaran a concentrar-se als carrers del voltant
de la plaça Castells, per tal que a
les  h puguin iniciar-se els Tres
Tombs. La periodista Helena Garcia Melero participa a la festa.

