
Dijous, 10 de setembre de 2020 - 39è any - Núm. 1982 - 1,8 € - Publicacions Anoia, S.L

www.veuanoia.cat

Una de les moltes pancartes que hi ha a la zona de Can Titó i la Ronda Sud, contra la creació d’una zona industrial en aquest paratge. 

Gairebé 3.000 signatures en una 
setmana contra el Pla Director

  Pàgina 8

Un grup de veïns crea la plataforma 
“Salvem can Titó”, crítica amb el Pla

La setmana vinent el procés 
participatiu entra en la segona fase

veuanoia.cat 
estrena nova 
imatge

  Pàgina 13

Joc de Cartes 
rivalitzarà 
restaurants 
d’Igualada i 
Manresa

Torna la 
programació 
de teatre a 
l’Aurora i 
l’Ateneu

  Pàgines 10-11

Comença 
el curs més 
incert

  Pàgines 36 i 38Espai “petó i adéu”. Se n’han creat diversos a Igualada, per facilitar deixar els nens amb el cotxe davant l’escola.

Una classe de 
P2 d’Igualada, 
confinada per 
un cas de positiu 
en un nen

  Pàgines 7-8

  Pàgina 27

Castellolí 
formarà els 
seus joves i avis 
en la conducció 
segura

38

Especialistes 
en cuina i bany

Ctra. Manresa, km 31  ·  CALAF  ·  93 869 87 50   *    Ctra. de la Pobla, 109-111  ·  VILANOVA DEL CAMÍ  ·  93 806 02 40

MATERIALS PER LA CONSTRUCCIÓ . INTERIORISME

Creant confort...



MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Dijous, 10 de setembre de 2020

Marta Canales, magistrada del Jutjat 
de Primera Instància número 1 d’A 
Coruña ha estimat íntegrament la 
demanda de l’Estat i condemna a la 
família Franco, declarant “la nul·litat 
de la donació efectuada en 1938 de 
la finca denominada Torres o Pazo 
de Meirás a l’autoproclamat cap del 
Estado, ja que encara que el seu nom 
era Francisco Franco Bahamonde, no 
se li va regalar a ell, sinó que tots els 
documents es refereixen al Caudillo.” 
I afegeix “no hi ha cap dret d’indem-
nització per les despeses assumides 
en el seu manteniment”.

Mariano Rajoy, expresident del go-
vern, veu amb aprensió com la Fisca-
lia Anticorrupció ha demanat al jutge 
dels casos Tàndem i Kitchen (comis-
sari Villarejo) que citi com a investi-

gats “l’exministre de l’Interior Jorge 
Fernández Díaz, el seu número 2, 
Francisco Martínez i l’exsecretària 
general del PP i exministra de De-
fensa María Dolores de Cospedal.”

CaixaBank va informar la CNMV 
que “després de l’autorització del 
consell d’administració de l’entitat, 
està en negociacions amb Bankia 
SA per analitzar una fusió entre les 
dues entitats, sense que de moment 
s’hagi arribat a cap acord al respecte, 
més enllà de la firma d’un acord de 
confidencialitat per intercanviar-se 
informació per valorar l’operació, en 
el si d’una due diligence, comptant 
amb assessors per a l’operació”. Mal-
grat l’aparent complexitat de l’opera-
ció, la decisió serà presa “en els pro-
pers dies.”

Carme Forcadell, expresidenta del 
Parlament, aprofitant el tercer grau 
penitenciari, va tornar a la Cambra 
catalana per participar en l’acte ofici-
al pels 40 anys de la recuperació de la 
institució després de la seva abolició 
per part de la dictadura franquista. 
Forcadell, que s’havia mantingut 
allunyada dels focus mediàtics des 
del seu empresonament, ha pro-

clamat que “tot el que preocupa la 
ciutadania s’ha de poder expressar i 
debatre lliurement al Parlament, amb 
l’únic límit de l’educació i el respecte 
entre representants de la ciutadania. 
La llibertat d’expressió és un tresor 
immens que s’ha de preservar.”  

Oriol Junqueras i Marta Rovira, 
president i secretària general d’ERC, 
han publicat el llibre “Tornarem a 
vèncer” on diuen que “cal una majo-
ria sostinguda en el temps per negoci-
ar un referèndum. Però com que això 
no entra dins dels càlculs d’Espanya 
no descartem de la unilateralitat. Un 
dia sortirem al carrer i ens hi queda-
rem sine die”

Quim Torra, president de la Gene-
ralitat, va ser dels primers a posicio-
nar-se en el culebrot Messi dient “Ca-
talunya serà sempre casa teva. Moltes 
gràcies per tots aquest temps de feli-
citat i d’un futbol extraordinari. Hem 
tingut la sort de compartir uns anys 
de les nostres vides amb el millor ju-
gador del món. I un noble esportista 
No t’oblidarem mai” Potser la piulada 
s’ha anticipat més del previst, ja que 
de moment no se’n va. 

S’explica
En el llibre “M’explico” els periodistes 
Carles Puigdemont, 130 president de 
la Generalitat, i Xevi Xirgo, director del 
diari El Punt Avui, relaten els esdeveni-
ments polítics que va viure Puigdemont 
els anys 2016 i 2017. No és una obra 
de teoria política sinó que s’expliquen 
cronològicament diversos fets viscuts 
per ell des que a principis de 2016 va 
ser proposat per ser president de la Ge-
neralitat pel seu antecessor en el càrrec, 
Artur Mas, fins a finals del 2017, ja ins-
tal·lat a l’exili de Bèlgica. Però Puigde-
mont no només fa un relat dels esdeve-
niments fins que va ser desposseït del 
càrrec per l’aplicació de l’article 155, 
sinó que els complementa amb les seves 
opinions. 
El protagonista passa comptes amb 
molta gent, i posa en evidència misèries 
i virtuts de personatges relacionats amb 
aquests esdeveniments, començant per 
ell mateix. Així, el president apunta en 
el pròleg que “malgrat l’honestedat i el 
sacrifici inqüestionable de tots plegats, 
en alguns dels passatges d’aquesta his-
tòria no quedem bé. Jo tampoc, és clar”. 
Hi ha personatges que queden com 
un drap brut, i criden l’atenció alguns 
comportaments personals molt difícils 
de pair. Amb aquests antecedents, més 
d’un polític ha quedat amortitzat. El 
llibre no agradarà a la militància més 
convençuda d’alguns partits que no van 
actuar com s’espera que ho faci una or-
ganització seriosa.
Hi ha alguns noms i episodis que han 
estat ratllats en negre pels autors, i es-
taria bé que més endavant es fessin pú-
blics. En alguns casos es pot entendre 
la discreció, ja que es tracta de gent que 
va ajudar i no se’ls vol posar en evidèn-
cia per si algun dia es torna a necessitar 
la seva col·laboració. En d’altres, però, 
els personatges eliminats del text són 
protagonistes d’episodis foscos que no 
els fan quedar bé, i no s’explica el motiu 
que han tingut els autors per amagar-los 
al lector. Alguns dels noms amagats són 
de persones que encara es dediquen a la 
política, però també de persones que no 
pertanyen a aquest món.
He optat per no mencionar noms; 
per conèixer-los cal llegir les gairebé 
set-centes pàgines d’aquesta obra. Què 
hi he trobat a faltar en aquest llibre? 
Un dels aspectes que des del primer dia 
m’ha provocat curiositat és qui paga 
aquesta aventura, els advocats, els viat-
ges, els hotels i restaurants, i els despla-
çaments i despeses dels protagonistes. 
No és una crítica, crec que són diners 
ben utilitzats -i sóc conscient que dient 
això ja em posiciono—, però seria inte-
ressant que més endavant algú ens en 
fes cinc cèntims.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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L’EDITORIAL

Paciència i confiança

Ha arribat el moment. Tot i que la primera 
etapa de l’educació infantil ja va comen-
çar fa uns dies -amb un primer problema 
a Igualada-, el gruix dels alumnes tornarà 

a l’escola dilluns. Una tornada després, en molts casos, 
de sis mesos sense aparèixer per les classes. La tornada 
a l’escola aquest setembre és especial: entre ràtios, pro-
tocols i mascaretes, l’alum-
nat i el professorat hauran 
de conviure amb aquesta 
“nova normalitat”. Les es-
coles van ser el primer que 
es va tancar amb l’inici del 
confinament i serà el dar-
rer que s’obrirà, amb tot el 
que comporta socialment. 
Conciliacions impossibles, 
teletreballs, infants amb 
necessitat de socialitzar i 
compartir. 
Les ràtios dins les aules, una demanda històrica del pro-
fessorat, és una de les preocupacions de l’inici escolar, 
però no tothom les pot aplicar al cent per cent. Hi ha 
centres amb dificultats d’espais que se les han hagut 
d’empescar per poder rebre el vistiplau de les inspecci-
ons. Per altra banda, l’anunciada contractació a dojo de 
nous mestres sembla que no ha arribat a complir totes 

les necessitats dels centres escolars. També aquí ha calgut 
imaginació, i molta, per poder complir les garanties. 
En qualsevol cas, moltes veus, entre elles des de l’Ajun-
tament d’Igualada, apunten que la tornada a l’escola era 
necessària, i ho compartim del tot. Certament,  les esco-
les, fa molt de temps que són tancades i els nens no s’ho 
mereixen, ni les famílies tampoc. És evident que la fun-

ció de l’escola és educa-
tiva però també té una 
funció de conciliadora. 
Caldrà, doncs, tenir pa-
ciència en la situació, no 
volguda per ningú, i so-
bretot, confiança en les 
direccions i els docents 
dels centres. No hi ha 
cap altre camí més en-
llà de tornar al confina-
ment, pitjor per a tots. 

Una darrera reflexió: se li exigeix molt a l’escola, però 
no fa ni quatre dies que veiem platges massificades, ple-
nes de nens, les terrasses de bars i restaurants plenes de 
gom a gom, i determinats carrers comercials o de llocs 
turístics a vessar de gent... i després es demanen a l’escola 
moltes mesures. Tampoc és just.
Posem-hi entre tots responsabilitat i sentit comú. I s’aca-
baran la majoria dels problemes.  

Certament,  les escoles, fa molt 
de temps que són tancades i 
els nens no s’ho mereixen, ni 

les famílies tampoc. Posem-hi 
responsabilitat i sentit comú.



Aquesta diada serà, sense cap 
mena de dubte, la més atípica. 
Lluny de les riuades de gent que 
amaraven els carrers i places del 

nostre país en els darrers anys haurem de 
viure l’11 de setembre d’una manera més 
austera i, sobretot, de manera profunda-
ment responsable. Portem molts anys re-
petint diades històriques amb centenars 
de milers de persones clamant per 
la república i enguany s’haurà de fer 
amb un format molt més discret arran 
d’una pandèmia que ha trastocat les 
nostres vides de dalt a baix.
Cada any, ho recordareu tots molt bé, 
l’endemà de la diada alguns mitjans 
repeteixen de manera tendenciosa i 
esgotant que l’independentisme “es 
desinfla”, confonent -i confrontant!- 
el seu desig amb la realitat. Enguany 
probablement algun mitjà tornarà a 
intentar fer aquesta lectura, de mane-
ra encara més mesquina. Però lluny 
dels seus desitjos, l’independentisme 
creixerà. Així ho indiquen totes les 
enquestes que es van publicant i així 
es demostrarà en les properes elecci-
ons al Parlament de Catalunya, siguin 
quan siguin. 
És cert que la repressió ens ha fet mal, te-
nim companys i companyes a la presó i a 
l’exili, i això és innegable. I és cert també 
que l’independentisme ha viatjat desorien-
tat durant algun temps. Tot això, la repres-
sió i la necessitat de trobar un nou full de 
ruta per avançar, ha evidenciat disputes in-
ternes en el si del moviment i baralles que 
ens han cansat a totes i tots. S’ha practicat 
massa el retret, s’ha mirat massa pel retro-

visor i en lloc d’asseure’s per reflexionar, 
pensar, dialogar i preparar el següent em-
bat, que sens dubte es produirà, s’ha trans-
mès la imatge que l’independentisme està 
barallat. I no cal ara tornar a jugar al retret 
de qui ha fet què, qui ha estat més deslleial 
i qui es dedica a acusar de traïdor a l’altre. 
Si volem deixar enrere el retret i la disputa, 
fem-ho i fem-ho de debò. La gent no vol 

que els partits es barallin sinó que treballin 
en positiu per assolir l’objectiu que tenim 
com a país: una República amb més drets 
i llibertats. 
Penso que ara hem de centrar tots els esfor-
ços en fer això i, sobretot, que tothom sigui 
honest. No podem viure, com a moviment, 
de proclames buides de contingut. No po-
dem preparar el futur si parlem amb eslò-
gans ben pensats però que són intangibles 
i, sobretot, poc útils per la consecució de 

la fita que tenim. Jo soc independentista 
des que tinc ús de raó i vull guanyar. I per 
tant vull que totes les passes que fem ser-
veixin per guanyar. La gesticulació, el sim-
bolisme buit, em sembla que ens és molt 
poc útil. Hem de tornar a vèncer i tornar a 
vèncer vol dir culminar el que els dies 1 i 3 
d’octubre vam fer d’una manera històrica. 
Tornar a fer-ho té sentit si ens preparem, 

aprenent del que va passar, per guanyar 
de manera incontestable i de manera 
definitiva. 
Tornar a fer-ho, tornar a vèncer, im-
plica corregir febleses del passat i, sen-
se cap mena de dubte, ser encara més 
gent. N’estic convençut que cap inde-
pendentista vol que siguem menys, de 
fet és una obvietat que quants més si-
guem, millor. També estic convençut 
que tot l’independentisme preferiria 
fer un referèndum pactat, de manera 
acordada, perquè això significaria que 
totes les parts respectaran el resultat. 
Altrament, però, la paciència no pot ser 
infinita i ens hem de preparar per des-
bordar democràticament el règim mo-
nàrquic si s’enroca en l’immobilisme o 
fins i tot involuciona. I n’estic conven-

çut que si algú ha d’agafar la bandera del 
diàleg hem de ser nosaltres, els indepen-
dentistes. Regalar aquesta bandera a l’ad-
versari seria molt poc intel·ligent per part 
nostra.
I això només ho farem si l’independentisme as-
sumeix, de manera unànime, que s’ha d’aban-
donar la competitivitat entre si, que hem d’ac-
ceptar visions independentistes diferents i fins 
i tot discordants i acordar un full de ruta per 
als propers anys. Fem-ho i fem-ho bé.  
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Ens en sortirem!

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
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ENRIC CONILL Tornarem a vèncer!

Estàs tranquil amb les mesures establertes per 
l’inici del curs escolar??

 Sí 28,4%  No 71,6%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



TORNA EL TEATRE A IGUALADA

La ciutat aposta per la cultura i torna a programar teatre. Tant el 
Teatre Municipal l’Ateneu com el Teatre de l’Aurora presenten la 
seva programació. Endavant!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

4  |  OPINIÓ Dijous, 10 de setembre de 2020

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims 
de frases fetes «Evident». Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat: Ésser evident / ésser molt clar (un 
afer).
Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes 
de la parla de Fraga «C», p. 44. Institut d’Estudis del 
Baix Cinca.: Summament clar.

Els polítics defensem unes 
idees, un projecte. Hi ha 
canvis que, pel seu im-
pacte econòmic i social, 

requereixen d’estudis, d’experts i 
de temps. Un d’aquests casos és la 
municipalització del servei d’abas-
tament de l’aigua.

La titularitat dels serveis d’abastament d’aigua als 
municipis és intrínsecament pública des del mo-
ment de la seva definició, i no es pot plantejar de 
cap altra manera ja que, per llei, està reservada als 
ens locals. En el cas concret d’Igualada, el procés 
endegat enguany pretén solucionar una situació 
anòmala (i pràcticament única a Catalunya), que 
s’arrossega des dels anys 20 del segle passat, i que 
comença per l’establiment del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable, que recau en el mu-
nicipi. Aquest pas el van anar fent la majoria de 
municipis al llarg del segle XX, però a Igualada (i a 
la Pobla de Claramunt i a Vilanova del Camí), no es 
va acabar d’enllestir el procés. Mentrestant, al llarg 
de desenes d’anys, diferents emprenedors anoiencs 
van anar prestant el servei i fent arribar l’aigua a les 
llars i indústries. 

Per poder fer aquest pas, com en qualsevol actuació 
que hagi d’emprendre una administració pública, 
s’han de valorar els pros i contres de les possibles 
opcions a l’hora d’afrontar-lo (sense posar en pe-
rill les arques públiques... ja m’agradaria que l’AVE 
hagués funcionat igual...), s’ha d’escollir amb quin 
model pretenem gestionar aquest servei, que -sí 
o sí- sempre haurà de complir certes condicions 
pròpies dels serveis públics (establiment de tarifes 
a través del Ple municipal, universalitat del servei, 
que vol dir lliure accés de tothom al servei -que no 
vol dir aigua gratuïta per a tothom-, equitat en el 

MIQUEL VIVES I SINGLA
Regidor de Mobilitat i Sostenibilitat a l’Ajuntament d’Igualada

Clar com l’aigua (ésser) 
tracte als clients... i control de la qualitat de l’aigua).
El model de gestió ha de garantir la prestació d’un 
servei eficient i eficaç, en benefici de l’interès pú-
blic. I això es pot fer amb fórmules públiques, pri-
vades o mixtes. Existeixen models d’èxit i fracàs de 
gestions públiques i concertades. En tot cas i fins 
a dia d’avui, el grau de satisfacció dels igualadins 
amb la gestió actual és més que notable (seguint les 
enquestes anuals que es fan als clients del servei).
A dia d’avui el servei d’abastament d’aigua es realitza 
sota la tutela i fiscalització de l’Ajuntament d’Igua-
lada, que intervé en la gestió del servei (inversions, 
tarifes, etc.), ja que forma part de la societat d’eco-
nomia mixta amb una participació popera al 35% 
(això vol dir que hi ha un 35% de la empresa que és 
del l’Ajuntament), però aquest equip de govern en-
toma  el repte de la municipalització del servei amb 
un sol objectiu: millorar en allò que sigui possible 
el servei d’abastament de l’aigua. 
El ple va encarrerar a la comissió d’estudi del ser-
vei de l’aigua valorar els pros i contres de tots els 
models de gestió (i recalco tots). Aquesta comissió 
d’estudi està formada per 3 grups: els tècnics de 
l’ajuntament (3 juristes, 1 enginyer i 2 financers), 
els grups polítics municipals (5 + alcalde) i els re-
presentants dels usuaris del servei (és a dir, els ve-
ïns), que com ens indica la llei municipal són els 
representants dels sis districtes de la ciutat. A ban-
da, s’ha creat una taula sectorial en què hi ha totes 
aquelles entitats que hi volen participar, ja siguin 
associacions d’empresaris, associacions de l’aigua, 
sindicats, etc. 

Amb aquestes dues meses triarem quin model de 
gestió tindrà igualada en el futur? NO. Les me-
ses són els òrgans de decisió i ho trien via votaci-
ons? NO.  És el ple, i només el Ple, l’òrgan que tria. 
Aquestes dues meses descriuran totes les opcions 
que té Igualada, tots els models als quals podem re-
córrer per a la gestió de l’abastament d’aigua a la 
ciutat. Aquestes opcions quedaran reflectides en un 
document (estudi) on s’explicaran cada una de les 
opcions i quins condicionants té cadascun.
Val a dir que no és una tasca gens senzilla. Cal mi-
rar quins immobilitzats hi ha (els tubs, màquines, 
sensors...), quins costos i quins possibles contractes 

i acomiadaments generaria cada opció, què permet 
i a què obliga la llei, quina relació cal establir amb 
els altres municipis que estan connectats a la matei-
xa xarxa, quina sostenibilitat (ambiental i econòmi-
ca) té cada opció, i quina repercussió (i aquesta és 
important) té tot això sobre l’usuari final (és a dir, 
qualitat de servei i preu).

Ja us podeu imaginar que es tracta de una tasca ti-
tànica, que per sort ja fa temps que els tècnics de 
l’Ajuntament han iniciat, i és per això que s’han cre-
at aquestes dues taules de treball on s’inclouen tots 
els agents i implicats en l’aigua (bé, tots aquells que 
ho volen, no puc pas obligar ningú, jo) per asse-
gurar que no ens deixem cap opció sense estudiar, 
cap mesura sense fer i per ser completament trans-
parents i transversals en la realització d’aquests es-
tudis. 

Un cop tinguem l’estudi realitzat pels tècnics, 
aquest és posarà a exposició pública, i un cop fe-
tes les esmenes que es consideri, serà el Ple qui es-
collirà una opció o altra. És allà on els partits ens 
posicionarem, on direm quina és l’opció que cre-
iem millor per a la ciutat tenint en compte els pros 
i contres que indicarà l’estudi. Fins llavors cal que la 
comissió treballi, que els tècnics facin la seva feina 
i que els advocats ens indiquin quines fórmules ju-
rídiques es poden usar.  I aquí és on l’equip de Junts 
per Igualada i aquest regidor no permetrem que 
s’insulti els tècnics i representats de districte, que 
s’aturin amb excuses burdes les comissions, que se 
n’impedeixi el correcte funcionament només com a 
estratègia per desgastar l’equip de govern. 
Igualada arrossega aquest repte des de fa gairebé 
100 anys, i han passat més de 25 alcaldes de tots els 
colors. I mai cap d’ells no havia entomat com ara 
el desafiament jurídic i econòmic que suposa en-
dreçar aquesta qüestió. Per tant, no es pot fer ni de 
pressa ni corrents, ni amb prejudicis ni amb simpli-
ficacions ideològiques de 140 caràcters, que no fan 
res més que embrutar la ingent tasca que juristes i 
la resta de tècnics tenen davant.
El meu repte i el meu compromís és millorar en tot 
allò possible el servei de l’aigua. Aquest és un servei 
que mereix ser clars i transparents, com l’aigua.  
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Cada dia em costa més 
estar ben informat. 
Em refereixo, és clar, 
a la informació polí-

tica, perquè pel que fa a espec-
tacles i esports, en tenim un 
excés.

En política “nacional” la premsa espanyola quan 
no fa el ridícul és perquè no informa de segons 
quins temes. L’altre dia, per exemple, vaig pas-
sar una bona estona a la sala d’espera d’un advo-
cat. Tant li fa que sigui un professional car com 
si és gairebé d’ofici, sempre tenen premsa desfa-
sada. (L’únic advocat que conec que té sempre 
revistes de la setmana és en Joan Baró, d’Iguala-
da). El del cas que ens ocupa les tenia una mica 
desfasades. Fullejant un revista d’un mes enrere 
–portava data del 2 d’agost- vaig llegir l’opinió 
d’una periodista especialitzada en la Casa Real 
espanyola. La dona deia exactament: “Juan Car-
los no se irá de la Zarzuela porqué no sabe donde 
ir y porqué si se va a otro sitio nos costaría muc-
ho dinero en Seguridad y protección”.
L’endemà mateix -3 d’agost- ens assabentàvem 
que el demèrito havia marxat als Emirats Àrabs 
Units, amb el beneplàcit del gobierno i amb un 
mínim de quatre guàrdies civils d’escorta. O sia 
que les despeses de manteniment i protecció 
s’han multiplicat en la mateixa proporció que 
es redueix la credibilitat de la periodista.
Quan no et pots refiar de la premsa espanyo-
la –insisteixo que la periodista és especialista 
en la Casa Real- has d’anar a buscar la premsa 
estrangera, però ai làs, no parlo anglès, encara 
que amb l’ajut del diccionari el puc llegir. 

La premsa britànica es fa creus del borre-
guisme del poble espanyol que tolera –quan 
no celebra- les irregularitats de l’ex rei. “Si la 
Constitució espanyola tingués un sistema efi-
caç de controls i equilibris hauria estat impos-
sible que les suposades irregularitats de Juan 
Carlos s’haguessin produït durant dècades 
sense que ningú, ni ministres del govern, alts 
funcionaris de la Casa reial, serveis d’intel·li-
gència, diplomàtics, empresaris o periodistes, 
denunciessin aquest comportament i pro-
voquessin una ràpida investigació”. L’article 
considera que Espanya es troba en un atzucac 
per les dificultats que hi ha per a modificar la 
Constitución Española en aspectes que limitin 
la impunitat reial.
Tenint en compte les persistents amenaces a la 
unitat de l’Estat de l’independentisme català i 
basc, la reforma de la Constitució és, sense dub-
te, un desafiament. Si es gestiona malament, 
podria descarrilar el sistema polític i es podria 
dividir el país. Però convertir en una fortalesa 
una Constitució antiquada, farà poc per assegu-
rar la seva continuïtat” conclou l’article.
No sé si aprendré molt anglès, però llegir-lo em 
fa obrir els ulls encara més. 

Si la Constitució espanyola tingués 
un sistema eficaç de controls i 

equilibris hauria estat impossible que 
les suposades irregularitats de Juan 

Carlos s’haguessin produït

INTERSINDICAL - CSC ANOIA
Anoia@intersindical-csc.cat

L’atzucac
“Trenquem el setge: guanyem la 
independència i la justícia social!

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Aquest 11 de setembre de 2020, la clas-
se treballadora dels Països Catalans, el 
tornem a viure sota setge. Un setge que 
amenaça no tan sols les nostres condi-

cions de vida més bàsiques, sinó fins i tot la nostra 
pròpia supervivència, veient trontollar un cop més 
els fràgils pilars que sustenten els nostres drets so-
cials, laborals i democràtics fonamentals. Com el 
1714, ens trobem enfront d’una monarquia borbò-
nica, corrupta, oligàrquica i espanyolista; i, com 
aleshores, serem la majoria social d’aquest país el 
principal baluard de la resistència contra l’ocupa-
ció.
El poble català no volem ni podem seguir pagant 
la festa als Borbons. N’estem fartes de veure com 
s’embutxaquen impunement milers de milions 
d’euros en corrupteles i negocis obscurs; n’estem 
fartes de veure com es blinden els seus privilegis 
de bracet amb els interessos de les grans corpora-
cions de l’Ibex 35; n’estem fartes del clientelisme 
dels governs titelles espanyols i de la complicitat 
dels sindicats del règim; n’estem fartes de veure 
com, mentre els uns ens deixem la pell per a po-
der viure dignament i assegurar un futur pels nos-
tres fills, els altres estrenyen cada cop més el setge 
contra els interessos i les necessitats de les classes 
populars.
La crisi sanitària de la COVID19 ha demostrat 
que el desballestament dels serveis públics i la re-
centralització espanyolista ens han conduit a un 
desastre que ha costat milers de vides humanes. 
No es pot entendre el col·lapse del sistema sani-
tari, sense tenir en compte l’escanyament que ha 
patit durant anys de retallades constants; tampoc 
no es pot entendre el desbordament del sistema 
educatiu, sense tenir present el dèficit de recur-
sos humans i materials que pateixen els nostres 
centres educatius. I, malgrat tot, els treballadors i 
treballadores de la sanitat i de l’educació, junt amb 
la resta de treballadors públics del nostre país, han 
estat al peu del canó durant els moments més di-

fícils, com també tot el personal d’altres sectors 
considerats com a serveis essencials. Tot el nostre 
reconeixement i solidaritat de classe.
El sindicalisme independentista i de classe tenim 
un paper fonamental: articular la consciència col-
lectiva, organitzar i mobilitzar el poble treballador 
català, perquè esdevingui aquest baluard infran-
quejable que sigui capaç de superar el setge. Per 
això, reclamem un Salari Mínim Interprofessional 
català de 1300€, d’acord amb les condicions de 
vida i de producció del nostre país; per això exi-
gim la reversió de les retallades i la dignificació 
del conjunt del sector públic, perquè sigui capaç 
de garantir els serveis socials fonamentals; per 
això apostem per enfortir l’economia productiva i 
la creació de llocs de treball dignes, posant fre a la 
tendència creixent a la desocupació, la temporali-
tat i la precarietat laboral.
Però som conscients que fins que no assolim la nos-
tra plena independència, mai no disposarem de les 
eines necessàries per tal d’avançar cap a un futur de 
justícia social. No hi ha dreceres ni alternatives pos-
sibles a la independència; no hi ha esperança ni cap 
somni possible sense la independència, sigui quin 
sigui l’horitzó més immediat. Perquè mentre els Pa-
ïsos Catalans romanguin sota l’administració fran-
coespanyola, les classes populars catalanes seguiran 
a mercè dels interessos oligàrquics i de la gestió cen-
tralista dels governs de Madrid i de París. No tan sols 
necessitem la independència per a poder gestionar 
els nostres serveis públics i garantir els nostres drets 
socials i laborals, sinó també per decidir quin és el 
model de país que volem construir: la República de 
la gent treballadora.
Intersindical-CSC Anoia hem sigut convidats a par-
ticipar dels parlaments que es duran a terme a l’acte 
central comarcal que organitza l’ANC a l’Anoia en 
motiu de la Diada Nacional de Catalunya de l’11 de 
setembre a Igualada. Hi serem i us hi esperem a tots 
i totes. Per la República catalana dels treballadors i les 
treballadores, trenquem el setge!! 

Manifest de la Intersindical-CSC per la Diada Nacional de Catalunya:



Marisa Vila, ahir al migdia, davant l’escola Emili Vallès.

Dilluns comença el curs escolar més incert de la història. Parlem amb la tinent d’alcalde d’Educació d’Igualada

Marisa Vila: “Hem de confiar en que el curs anirà bé, 
el que no pot ser és que no ho intentem”
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Igualada

“De la vintena llarga 
de centres que hi ha a 
la ciutat, no tots han 

pogut fer la baixada de 
ràtio que es demana, ni 

en totes les classes, 
però tots tenen uns 

plans de reobertura i 
fan el que poden”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l proper dilluns co-
mença el curs escolar 
més incert de la his-

tòria recent. La Covid-19 n’és 
la culpable. Portem setma-
nes amb el tema de la torna-
da a l’escola com a epicentre 
de l’actualitat, i, hores d’ara, 
amb la situació teòricament 
controlada després de setma-
nes de treballs, el cert és que 
tothom creua els dits. N’hem 
parlat amb la tinent d’alcalde 
d’Educació de l’Ajuntament 
d’Igualada, Marisa Vila.

Durant tot l’estiu s’ha anat 
treballant la tornada a l’esco·
la. De quina manera?
A finals del mes de juliol es va 
presentar un pla de reobertu-
ra per part del departament 
d’Educació de la Generalitat, 
amb tot un seguit d’orientaci-
ons, seguint les directrius de 
Salut. A l’agost es van donar 
més instruccions, que les di-
reccions dels centres han anat 
assumit. Bàsicament es trac-
tava, en aquest darrer cas, de 
reduir ràtios en la mesura que 
es pogués, de 20 alumnes per 
classe en Infantil i Primària.
Cada escola de la ciutat ha ha-
gut de fer una nova organitza-
ció interna per poder aconse-
guir aquesta baixada de ràtios. 
Però cada centre té la seva re-
alitat i, si ho ha pogut fer, així 
ha estat.

S’ha aconseguit a totes les es·
coles?
De la vintena llarga de cen-
tres que hi ha a la ciutat, no 
tots han pogut, ni en totes les 
classes. Per exemple, a Infantil 
hi ha hagut alguna escola que 
té dues línies, i n’ha fet tres, 
barrejant nens de P4 amb P5 
per poder baixar la ràtio. Això 
il·lustra una mica allò que 
et deia de la realitat de cada 
centre. En funció de les seves 
possibilitats i característiques, 
s’han reorganitzat com ha po-
gut. 

Més grups vol dir més mes·
tres.
Sí, però tampoc hi són. La Ge-
neralitat va dir que dotaria de 
més personal als centres, però 

el cert és que si tots els centres 
haguessin de fer tot el previst,  
l’increment de personal seria 
molt important. Amb recur-
sos propis no sempre es pot 
fer. Un mestre especialista 
d’una matèria pot passar a ser 
tutor d’un grup... però és tanta 
la diversitat que hi ha, que és 
molt complicat. Cada centre 
ho ha treballat i ho ha presen-
tat davant Inspecció i Serveis 
Territorials d’Educació per a 
que hi donin el vistiplau.

Els pares poden portar els 
fills amb tranquil·litat a l’es·
cola?
Les famílies han de confiar en 
els equips directius de la seva 
escola, i en la professionalitat 
de tots els docents. Es compli-
ran les directrius bàsiques i, si 
tots les respectem, tot anirà el 
màxim de bé possible dins de 
les circumstàncies, perquè és 
evident que la situació és in-
certa per a tots. No serà fàcil, 
segur.

Hi ha pares a Igualada que 
no volen portar els fills a col·
legi?
Sí... Hi ha de tot. En alguna 
escola m’han transmès que hi 
ha algunes famílies que no es 
refien de la situació, que no se 
senten segures. Hi ha qui de-
mana que li garanteixin la bai-
xada de ràtio, o qui diu que no 
li agrada el pla de reobertura 
i vol canviar d’escola... És ine-
vitable. El confinament i tot el 
relacionat amb la Covid-19 es 
viu a cada casa de forma dife-
rent, particular... Jo puc dir-
te que els Casals d’Estiu que 
s’han fet han anat tots molt bé 
i no hi ha hagut cap brot lo-
calitzat. Hem de confiar que 
passarà el mateix en el nou 

curs escolar, el que no pot ser 
és que no ho intentem. L’esco-
la s’ha de reprendre i tothom, 
vull dir professors, alumnes, 
famílies, l’administració amb 
col·laboració estreta i molta 
responsabilitat.

Una escola de la ciutat ja ha 
viscut un confinament...
Sí, ha estat en una escola bres-
sol, del primer cicle d’educació 
infantil, que ja ha començat. 
Ha estat un brot localitzat, un 
infant presentava símptomes 
amb febre, i se li va fer la pro-
va. Va donar positiu i el grup 
de contacte estret, els altres 
nens i nenes, i els educadors, 
han de fer quarantena. Això és 
molt important que es faci, tal 
i com recomanen les autori-
tats sanitàries. Hem de ser tots 
molt responsables en això. 

S’esperen contagis i brots lo-
calitzats, com diu el Dr. Trilla, 
i quan passi, s’ha d’actuar en 
conseqüència. Si es fa bé, no 
caldrà que tota una escola es 
confini, ni aturar tot el sistema 
educatiu.

Fora de l’educació reglada, 
hi ha les activitats extraesco·
lars. Què en podeu dir, des 
de l’Ajuntament?
Normalment les activitats ex-
traescolars comencen d’aquí 
unes setmanes, quan el curs ja 
s’ha iniciat. Les associacions 
de pares i mares en tenen cura 
a les escoles públiques i en al-
gunes concertades, i em cons-
ta que ho estan treballant. S’es-
tà mirant quines es poden fer i 
quines no, buscant l’ampliació 
d’espais si és possible.. S’ha de 
tenir en compte, sobretot, que 
els grups siguin reduïts i esta-
bles. El que parlava dels casals 
d’estiu pot ser una bona refe-
rència, en aquest sentit. 
Allò que organitzen les Am-
pa’s i Afa’s, que normalment es 
fa en el mateix centre escolar, 
és una cosa, més delimitada, i 
una altra diferent és el que es 
realitza fora del centre escolar, 
sigui en casals, acadèmies, es-
ports... Aquí tot serà més com-
plicat per poder fer un bon 
rastreig si hi ha algun cas, per-
què els alumnes de diferents 

centres es barregen entre ells. 
Em consta, però, que hi ha uns 
bons protocols. Però el mateix 
passa si van a jugar a un parc... 
Els nens tenen dret a fer acti-
vitats extraescolars, però s’han 
de fer amb les màximes garan-
ties adaptades a cada activitat. 
Per exemple, en el cas de fer 
piscina, hi ha tot un protocol 
establert. Bàsicament, són les 
mateixes de sempre, i per a 
tothom: rentar-se les mans so-
vint, la distància social, i por-
tar la mascareta segons l’edat. 
Cal respectar-les perquè són 
molt importants. Ara s’insis-
teix molt en la necessària ven-
tilació de les aules. Fins que no 
arribi el fred i l’hivern, tot allò 
que es pugui fer a l’aire lliure, 
millor.

“Les famílies han de 
confiar en els equips 
directius de la seva 

escola, i en la profes-
sionalitat de tots els 

docents. Es compliran 
les directrius bàsiques 
i, si tots les respectem, 
tot anirà el màxim de 
bé possible dins de les 

circumstàncies”

“S’esperen contagis i 
brots localitzats, com 

diu el Dr. Trilla, i quan 
passi, s’ha d’actuar en 
conseqüència. Si es fa 
bé, no caldrà que tota 
una escola es confini, 

ni aturar tot el sistema 
educatiu”
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A vui dijous, a les 19 h, 
el Saló de Sessions de 
l’Ajuntament d’Igua-

lada acollirà la l’acte instituci-
onal de la Diada Nacional de 
Catalunya, que anirà a càrrec 
de Josep M. Torras i Ribé, his-
toriador i catedràtic emèrit de 
la Universitat de Barcelona, 
que pronunciarà la conferència 
“Catalunya a la posteguerra de 
1714”, amb continguts del seu 
darrer llibre, “Misèria, poder i 
corrupció a la Catalunya bor-
bònica (1714-1808).

ACN / LA VEU 

S is alumnes i tres educa-
dores de l’Escola Mare 
del Diví Pastor d’Iguala-

da, confinats en detectar-se un 
positiu en la covid-19 a l’aula, 
han donat negatiu a la prova. 
Així ho ha confirmat el conse-
ller d’Educació, Josep Barga-
lló, en roda de premsa. 
Falten els resultats d’un alum-
ne, al que també se li ha fet 
el test. Tot i els resultats, des 
d’Educació han esclarit que 
d’acord amb el protocol esta-
blert, alumnes i educadores es 
mantindran preventivament 
en quarantena. Es dona el cas 
que una de les educadores és 
la mare del nen que ha donat 
positiu.
Els alumnes cursen P-2 a 
l’Escola Mare del Diví Pas-
tor d’Igualada. En detectar-se 
que un infant tenia febre, se 

Confinat un grup de P2 
de l’escola Diví Pastor 
per un cas positiu

REDACCIÓ / LA VEU 

Veuanoia.cat, el portal 
digital de La Veu de 
l’Anoia, renovarà la 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l regidor de Mobilitat 
i Sostenibiltat, Miquel 
Vives, ha explicat que 

s’han realitzat diverses actua-
cions a la via pública per faci-
litar les entrades i sortides dels 
alumnes als centres escolars.
En concret, s’han eliminat o 
desplaçat aparcaments de cot-
xes i de motos i s’han tancat 
al trànsit (ja sigui de forma 
temporal o definitiva) zones 
que l’escola podrà usar com a 
pati o per fer files d’entrada. 
La mesura s’adopta amb la 
finalitat d’esponjar tant com 
sigui possible les àrees d’entra-
da i sortida a l’escola. A més, 

Veuanoia.cat es renova coincidint 
amb la Diada

seva imatge aquest divendres, 
11 de setembre, coincidint 
amb la Diada Nacional i pocs 
dies després que el La Veu ce-
lebrés el seu 38è aniversari. 
Aquesta nova web s’adaptarà 
millor al format mòbil i tau-
leta, una de les principals vies 
d’entrada dels lectors digitals 
de veuanoia.cat. A més, també 
serà molt més visual i intuïtiva 
per als seus visitants.
Amb aquesta nova web, La 
Veu de l’Anoia demostra la 
seva aposta convençuda per 
l’edició digital del mitjà de co-

municació amb més història 
de la comarca. I ho fa en un 
moment en què, a causa de 
les circumstàncies sanitàries 
actuals, el consum online de 
notícies ha augmentat sig-
nificativament. Tant és així 
que, en la primera meitat 
d’aquest any 2020, veuanoia.
cat ja ha aconseguit els matei-
xos visitants que en tot l’any 
2019. Una tendència a l’alça 
que no ha estat únicament a 
causa del confinament, sinó 
que s’ha anat mantenint en 
els darrers anys.

l’ha traslladat al CAP de re-
ferència del centre escolar, on 
li han realitzat el test, amb re-
sultat positiu. D’acord amb el 
protocol, han explicat des de 
Salut i Educació, s’ha aïllat als 
set alumnes que havien estat 
en contacte “estret” amb l’in-
fant i a les dues educadores 
del grup. També a una tercera 
educadora, que és la mare del 
nen que ha donat positiu i que 
fa classe a un altre grup.
Els set alumnes i les tres edu-
cadores han estat sotmesos al 
test. Segons Bargalló, pendent 
d’un darrer resultat, tots ells 
han donat negatiu. El conse-
ller ha volgut recalcar que no 
es tracta de cap “brot”, ja que 
només s’ha confirmat un posi-
tiu. D’acord amb els protocols 
establerts, han especificat des 
de Salut, el grup es mantindrà 
preventivament en quarante-
na.

Canvis en carrers a l’entorn d’escoles 
per permetre deixar els nens

també s’han fet millores en la 
senyalització viària (vertical i 
horitzontal) en els entorns es-
colar i s’ha acordat i l’ús d’es-
pais públics com parcs i jar-
dins per a realitzar activitats 
de lleure.
En concret, les actuacions rea-
litzades són:
- Escola Mowgli: Eliminació 
de places d’aparcament davant 
c/Marcel·lí Champagnat. Col-
locació de tanques i permís 
per a tallar el carrer Marcel·lí 
Champagnat entre Sant Carles 
i Berga
- Escola Anoia: repintat del 
pas de vianants i instal·lació 
de nous senyals verticals i ho-
ritzontals d’avís d’escola.

Per motius de seguretat sani-
tària l’acte és tancat al públic 
i la conferència es podrà se-
guir en directe pel canal de 
Youtube de l’Ajuntament, des 
d’aquest enllaç https://youtu.
be/EQBTsLSnfCg i també des 
del web municipal: https://ja.
cat/e3XUt. Demà, divendres, 
l’acte s’emetrà en diferit pel Ca-
nal Taronja Anoia.
Abans de la conferència, la pla-
ça de l’Ajuntament acollirà el 
discurs institucional, a càrrec 
de l’alcalde, Marc Castells, i la 
hissada de la senyera i inter-
pretació de l’Himne Nacional, 

Avui, acte institucional de la Diada
a càrrec d’una representació 
del Cor Exaudio, amb cantants 
formades a l’Escola Municipal 
de Música i Conservatori Mes-
tre Joan Just.

- Escola Pia: canvi en la ubica-
ció dels aparcament de motos, 
de vorera a calçada, cosa per-
met una entrada més ampla 
per el carrer del Portal.
- Col·legi Jesús Maria, amplia-
ció de la vorera, en el marc de 
les obres d’accessibilitat que es 
fan a la zona
- Escola Emili Vallès: pintura 
i senyalització viària per faci-
litar el pas de vianants i una 
zona de baixador escolar (petó 
i adéu).
Vives ha destacat que algunes 
d’aquestes accions són tem-
porals, però d’altres ja tenen 
caràcter permanent i ha de-
manat als pares que siguin “el 
màxim de curosos”.

SÍLVIA PIQUÉ
ADVOCADA
COMPTABLE

lletradasilvia@gmail.com
Tel. 93 803 49 36

c/Castellfollit, 3 Igualada



L’entitat prepara una 
manifestació 

controlada a Igualada 
amb 1.500 persones en 

diferents trams del 
passeig Verdaguer, i 

també a Calaf
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L ’Assemblea Nacio-
nal Catalana a l’Anoia 
adapta a la situació de 

pandèmia global les seves po-
pulars manifestacions per fer 
possible la independència i 
descarta mobilitzacions mas-
sives de cara a la celebració 
de la Diada Nacional d’aquest 
any. L’entitat recorda que en 
els temps més durs de la pan-
dèmia va posar en circulació 
fins un milió de mascaretes, 
“vam estar a l’alçada, mentre 
el Gobierno retenia material 
de protecció i no pagava els 
ERTO’s” afirmen.

Mobilització presencial 
o virtual
L’ANC apostarà a la comar-
ca de l’Anoia per dos tipus de 
mobilització presencial i un de
virtual. 
El virtual consisteix en la 
participació de la “Xarxa In-
dependència”, un format de 
mobilització que via codis QR 
permet que t’enllacis amb una 
Assemblea de Base de l’ANC, 
una causa solidària i cinc per-
sones. 
Això acabarà dibuixant un 
mapa de persones enllaçades 
per tal de visualitzar virtual-
ment la xarxa de complicitats 
del moviment independentis-
ta i ajudar a fer front a la crisi 
social i econòmica que ens ha 

L’ANC prepara a l’Anoia per la Diada Nacional actes a les 
xarxes socials, als balcons i als carrers

dut la COVID.
El format presencial als carrers 
és potser el repte més impor-
tant per l’organització inde-
pendentista. L’ANC de l’Anoia 
ha apostat per no renunciar a 
l’exercici del dret fonamental 
a la llibertat de manifestació a 
les portes d’una tardor que es-
tarà marcada per la necessitat 
imperiosa de defensar drets i 
llibertats.
En aquest punt l’ANC demana 
a la gent que no es deixi pren-
dre els carrers. Aquesta tardor
es veurà “com inhabiliten al 
President de la Generalitat i 
com es fan efectius tots els des-
nonaments fruit de no haver 
pogut pagar lloguers i hipote-
ques. Hem d’estar apunt, hem 
d’aprendre a manifestar-nos 
de forma segura” afirmen.

L’exemple de la Botiga 
al Carrer
Des de l’entitat independen-
tista recorden que aquest cap 
de setmana s’ha celebrat amb 
molt d’èxit a Igualada la inicia-
tiva “Botigues al carrer”; sense 

cap més mesura pel públic que
l’ús obligatori de mascareta, la 
petició que la gent mantingués 
les distàncies i la recomana-
ció d’una higiene constant de 
mans.
És per això que l’entitat no en-
tén la criminalització que està 
patint per voler exercir drets 
fonamentals de forma segura i 
amb més mesures de seguretat 
que els altres actes que s’estan 
donant a la via pública.
En total, l’ANC estarà apunt 
per albergar unes concentra-
cions de fins a 1500 persones a
Igualada (repartides per espais 
diferenciats en grups reduïts 
al llarg del Passeig Verdaguer,
començant a la Delegació 
d’Hisenda) i 100 persones 
a Calaf (davant l’Estació de 
RENFE), molt lluny de les 
concentracions massives i mi-
lionàries a Barcelona o altres 
llocs del país.
L’Assemblea ha preparat les 
següents mesures per garantir 
que les concentracions seran
sanitàriament segures:
- Es prega inscripció prèvia 
mitjançant el web www.xar-
xaindependencia.cat per tal de
que l’organització pugui anar 
preparant la logística. En el 
cas de Calaf, es posa a dispo-
sició un servei de recollida 
prèvia de tiquets al Quiosc del 
Passeig de Santa Calamanda.
- Els diferents espais de con-
centració (a Igualada, cada 

tram de la part central del 
Passeig) estaran delimitats i 
separats els uns dels altres. 
Així doncs, serà una mobilit-
zació que constarà de petites 
concentracions.
- Cada espai de concentració 
tindrà accessos diferenciats i 
qui es concentri en un tram 
no mantindrà contacte físic 
amb qui es concentri al tram 
del costat. Els accessos seran 
pels carrers travessers amb el 
Passeig Verdaguer (Sant Josep, 
Sant Vicenç, Cardenal Vives i 
Lleida).
- Hi haurà control d’aforament 
a cada tram, aquests controla-
ran quantes persones hi han 
entrat i limitaran l’accés a l’afo-
rament previst. Alhora dema-
naran que tothom qui vulgui 
participar de la concentració 
dugui ben posada la masca-

reta, els donaran instruccions 
sobre el funcionament de la 
concentració i els oferiran gel
hidroalcohòlic.
- Dintre l’espai delimitat, 
s’hauran marcat les distàncies 
al terra i els diferents punts on
s’ha de situar la gent. Podran 
compartir punt de concentra-
ció un infant i un adult, tran-
quil·lament.
- Es demana l’accés als espais 
sigui esponjat entre les 16 i les 
17 del dia 11 de setembre.
Un cos de vora 50 voluntaris 
faran possible l’acte d’Igua-
lada i un grup més reduït a 
Calaf, recordaran de forma 
continuada el funcionament 
de l’acte. Ambdós actes seran 
sonoritzats prou correcta-
ment per tal que no faci falta 
aglomerar-se per seguir els 
actes.
D’altra banda, es demana a 
qui tingui por de mobilit-
zar-se als carrers que ho faci 
des dels balcons de casa, se-
guint les instruccions que es 
donaran per iniciar els actes.
“Serà més segur exercir drets 
fonamentals divendres que 
consumir en les terrasses o 
passejar per carrers estrets”, 
afirmen des de l’organitza-
ció. La comarcal de l’ANC a 
l’Anoia va ser de les primeres 
a mobilitzar-se després del 
confinament i aposta per una 
ciutadania responsable, pro-
tegida, activa i mobilitzada.
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Cartells com aquest són nombrosos 
a la zona de Can Titó i a la Ronda Sud

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

U nió de Pagesos, l’en-
titat Per la Conca i 
la plataforma veïnal 

Salvem Can Titó han recollit 
ja tres mil signatures des de 
que, divendres passat, van ini-
ciar una recollida tot signant 
un manifest elaborat per ells 
mateixos, demanant la retira-
da del Pla Director Urbanístic 
de la Conca, actualment en 
procés de participació ciuta-
dana. El Pla preveu la creació 
de grans zones industrials a la 
Conca, de parcel·les de gran 
format, a la polèmica zona de 
Can Morera, o bé posant com 
a alternativa l’entorn de l’aerò-
drom i la zona sud de Vilano-
va del Camí, entre Can Titó i 
el límit amb Carme.
El pla, que entra la setma-
na vinent en la seva segona 
fase de participació ciutada-
na, continua tenint un rebuig 
frontal per part de la pagesia, 
i també d’unes entitats molt 
actives, però, almenys fins ara, 
no havien aconseguit convèn-
cer una part important de la 
població. Tres mil signatures 
en una setmana de suport al 
manifest representa un canvi 
significatiu.
Probablement una de les 
causes és l’aparició de la pla-

Gairebé tres mil signatures en menys d’una setmana 
contra el Pla Director de la Conca d’Òdena 

Entitats i particulars 
de diferents munici-

pis s’han adherit a un 
manifest que promouen 
Unió de Pagesos, Per la 
Conca i la Plataforma 

“Salvem Can Titó”

Aquesta zona delimitada al mapa és objecte de debat al Pla Director com a possible nova zona industrial, al sud d’Igualada i Vilanova.

Proposta de nova zona industrial a l’entorn de l’aeròdrom.

taforma “Salvem Can Titó”, 
que aquest estiu ha iniciat la 
seva acció arran de l’aparició 
en l’avantprojecte del Pla Di-
rector d’una extensa zona de 
fins a 196 hectàrees a l’entorn 
dels paratges de Can Titó i les 
Parellades. A la Ronda Sud i a 
Vilanova es poden veure molts 
cartells que mostren clara-
ment l’oposició al projecte. 
Joan Mateu, un dels porta-
veus de la plataforma, que és 
en procés de constituir-se en 
entitat, considera que la pro-
posta inclosa al Pla és “una 
bestiesa, perquè és l’únic lloc 
on els vilanovins poden acce-
dir directament a la natura. És 
un espai habitual dels excursi-
onistes i ciclistes”. 
La plataforma està molt agra-
ïda pel suport al manifest, la 
qual cosa significa que “hi ha 
molta gent que no entén d’on 
ha sortit això, no té cap mena 
de sentit. Diria que s’ha fet 

tenint en compte paràmetres 
antics, que ja no es fan ser-
vir, i per gent de fora, que no 
sap què significa Can Titó per 
Vilanova”. D’altra banda, es 
mostren crítics amb la Gene-
ralitat, perquè “incompleix la 
seva pròpia normativa. Abans 
que aprovar el Pla Director de 
la Conca, s’ha d’aprovar el Pla 
Parcial del Penedès, que tam-
bé està en marxa”. 
La plataforma no s’atura. A 
més de la recollida de signatu-
res, prepara una trobada amb 

els ajuntaments de la Conca i 
també pensa en fer una mobi-
lització aquest mateix mes de 
setembre. Es mostren dece-
buts amb l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí. “Al juliol hi 
vam anar uns veïns i ens van 
dir que no sabien res de res”, 
afirma Mateu, quan la pròpia 
alcaldessa Noemí Truchar-
te va ser a la presentació de 
l’avantprojecte a finals de juny, 
a Igualada. “A Vilanova mateix 
ja hi ha polígons per omplir, i 
el mateix passa a la Conca i a 
la comarca. Ens diuen que no 
s’instal·len empreses perquè 
busquen terrenys més grans, 
però avui en dia, a Europa, 
aquest no és el cas”, diu Mateu. 
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Els dies 17 i 24 de se-
tembre es faran dues 

noves sessions 
telemàtiques on es 

debatran les propostes 
de la primera fase

El departament de Territori i 
Sostenibilitat ha començat a 
tramitar un Pla Director per 
construir unes 400 hectàrees 
de nous polígons industrials 
a la Conca d’Òdena repar-
tides entre Can Morera i la 
zona de l’aeròdrom d’Òdena, 
Cal Blasi de Jorba i Can Titó i 
les Parellades, entre Vilanova 
i Montbui.
El pla parteix de la idea que la 
solució del problema de l’atur 
a la Conca és oferir grans ex-
tensions de sòl industrial ba-
rat. Aquesta idea simplista no 
té en compte els molts altres 
factors que expliquen la falta 
de llocs de treball a la zona i 
per això no resoldrà els pro-
blemes actuals i en crearà de 
nous. És una manera de fer 
del segle passat que no té en 
compte les noves condicions 
econòmiques, mediambien-
tals i socials.
A la Conca ja hi ha sòl indus-
trial. Els errors del passat hi 
han deixat polígons buits. Els 
defensors del pla diuen que 
les parcel·les són petites i que 
ara en calen de grans, com si 
no se’n poguessin obtenir de 
grans ajuntant-ne de petites. 
Qui busca parcel·les grans 
són les empreses logístiques, 
que només poden oferir pocs 
llocs de treball i de mala qua-
litat i tenen escassa capacitat 
per reactivar i dinamitzar 
l’economia local.
A l’hora de buscar solucions 
per a l’economia cal tenir en 
compte la profunda crisi cli-
màtica que hem començat 
a viure. Els espais naturals 
prop de les ciutats tenen fun-
ció central i imprescindible 
per a la salut de les persones 
i la seva qualitat de vida. Pro-
veeixen les ciutats dels ano-
menats serveis ecosistèmics 
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S’inicia la segona fase del procés 
participatiu

La Mancomunitat de la Con-
ca d’Òdena reprèn la 2a fase 
del procés participatiu del Pla 
director urbanístic de l’acti-
vitat econòmica de la Con-
ca d’Òdena. El passat mes de 
juny, la Mancomunitat, junta-
ment amb el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya van 
engegar el procés participa-
tiu del Pla director urbanístic 
d’activitat econòmica de la 
Conca d’Òdena (en les seves 
sigles, PDUAECO).

104 propostes ciutadanes 
durant la primera fase
La primera fase d’aquest pro-
cés, que va arrencar el passat 
mes de juny, tots els veïns de 
la Conca d’Òdena varen po-
der consultar en detall tota la 
informació, propostes i el do-
cument que entrarà a debat en 
la FASE II. A més, la FASE I 
del procés participatiu, que va 
concloure el passat 31 d’agost, 
va permetre recollir un total 
de 104 propostes noves dels 
veïns i veïnes. 
El 17 i 24 de setembre s’inici-
arà la FASE II del procés par-
ticipatiu amb dues noves ses-
sions telemàtiques. Aquestes 
sessions, a més d’informar i 
explicar la proposta inicial del 
PDUAECO i les competències 
d’un PDU, també seran l’espai 
on obrir a debat les propostes 

ha assegurat que es recolli-
ran totes les propostes que 
faci la ciutadania i s’informa-
rà de quines de les aporta-
cions s’hauran incorporat al 
PDUAECO. 
El Pla Director Urbanístic 
d’activitat econòmica, en de-
finitiva, és “una eina útil i 
eficaç que ofereix el Govern 
de la Generalitat amb un pro-
jecte de reactivació econòmi-
ca impulsat pels set ajunta-
ments de la Conca d’Òdena. 
Un projecte que definirà un 
model econòmic per generar 
noves oportunitats pel terri-
tori, atraient noves inversions 
i empreses que crearan ocu-
pació de qualitat, alhora que 
reactivarà els sectors ja exis-
tents, sempre des de l’equilibri 
territorial, combinant comerç, 
serveis, sector primari i sector 
industrial”, expliquen des de la 
Mancomunitat. 

Inscripcions
Les inscripcions per partici-
par en alguna de les sessions 
de la FASE II es podran sol-
licitar del 4 de setembre fins 
al 13 de setembre a través del 
portal web participa.gencat.
cat. Per afavorir la dinàmica 
dels tallers, les places d’ins-
cripció estaran limitades a 30 
persones per taller, ja sigui 
a títol individual o a través 
d’una de les entitats.  

que va presentar Territori a 
través del PDU el passat mes 
de juny.  
Amb aquests dos tallers, es 
culmina la fase inicial d’un 
procés participatiu impulsat 
voluntàriament per la Man-
comunitat i la Generalitat. Un 
procés que a través de les ses-
sions de debat amb experts, els 
tallers i la resta d’accions del 
procés participatiu, assoleix 
l’objectiu de recollir les neces-
sitats i sensibilitats del conjunt 
de la ciutadania i els diferents 
agents socioeconòmics per tal 
d’enriquir el Pla Director. 
El procés participatiu dona 
l’oportunitat a tothom de 
participar des d’una posició 
informada i, en aquest sentit, 
s’han plantejat les sessions de 
debat amb persones expertes 
que coneixen el territori en els 
seus diferents àmbits: econò-
mic, laboral, ambiental, agrí-
cola, etc. 
Des de la Direcció General de 
Participació de la Generalitat 
de Catalunya, qui vehicula i 
lidera el procés participatiu, 

(captació d’aigües, producció 
d’aliments, oci-esport, patri-
moni cultural…) sense per-
judicar la biodiversitat. No 
podem renunciar a aquesta 
riquesa que encara tenim a la 
Conca. Aquestes idees estan 
recollides en el Pacte Verd de 
la Unió Europea, una estratè-
gia de desenvolupament que 
s’ha d’aplicar amb urgència i 
que aquest pla director ignora.
Actualment les zones no urba-
nitzades ja tenen una funció 
econòmica. L’activitat agrope-
cuària de proximitat que s’hi 
practica és cada vegada més 
necessària. Per això, destruir 
les planes més fèrtils de la 
Conca és atacar una economia 
existent i hipotecar el nostre 
futur, que necessita una agri-
cultura sostenible.
El departament de Territori 
i Sostenibilitat incompleix el 
seu propi procediment inici-
ant la tramitació d’aquest pla 
director sense esperar l’apro-
vació del Pla Parcial Territori-
al del Penedès, del qual hauria 
de dependre qualsevol pla per 
a la Conca d’Òdena.
Per tot això les persones i en-
titats que signem aquest do-
cument exigim que es retiri 
aquest pla i que es reformi el 
Pla Director Urbanístic vigent 
en la seva totalitat després de 
fer una anàlisi general i serio-
sa de la situació de la Conca 
d’Òdena. Aquesta anàlisi ha 
de servir de punt de partida 
per buscar solucions soste-
nibles que facin compatibles 
la indústria, l’agricultura, els 
serveis i el medi ambient afa-
vorint la participació i el con-
sens de tots els implicats i de la 
població en general. 
Manifest impulsat per Unió de 
Pagesos, Per la Conca i la pla-
taforma Salvem Can Titó

Manifest per la retirada 
del Pla Director

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

c/Córdoba, 14 - T. 93 805 27 94 Sta. Mgda. de Montbui
info@fernandezsanglas.com www.fernandesanglas.com

Finestres d’alumini i PVC
Especialistes en
-FINESTRES -PORTES
-BALCONERES- CORREDISSES
-ARMARIS ENCASTATS
-RECOBRIMENT DE PARETS
-SOSTRES

SOM FABRICANTS

30 anys al seu servei!
TRANSPARÈNCIA 

EFICÀCIA 
PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra 
bancs: Index revisió IRPH, 
despeses de la hipoteca, 

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

Per més informació, 
truca’ns al: 629 77 31 01

MKM
Serveis de neteja

Neteja d’escales comunitàries, 
pisos, pàrquings, o�cies, 

locals comercials, empreses,
 escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 /

 93 116 05 56
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A questa edició de la 
Botiga al carrer era 
molt especial per di-

ferents motius. En primer lloc 
perquè era el primer esdeve-
niment important que s’orga-
nitzava a la ciutat d’igualada 
des del confinament per la 
Covid-19. També ha estat un 
punt d’atenció d’altres munici-
pis i col·lectius de comerciants 
que tenen pendent de realitzar 
activitats similars i volien sa-
ber com i de quina manera es 
faria. En concret de Sant Joan 
Despí van venir l’alcalde i la 
regidora de Comerç. Per altra 
banda per a Igualada Comerç 
ha estat un repte per tenir la 
capacitat de donar resposta a 
aquesta nova situació i poder 
organitzar una nova edició de 
la Botiga al Carrer amb totes 
les garanties.
La valoració final, diuen els 
organitzadors, és “excel·lent 
perquè s’han aconseguit els 
principals objectius. Per una 
banda el d’organitzar la 48a 
edició amb totes les mesures 
de seguretat. Pel que fa a els 
comerciants participants han 

La Botiga al Carrer, tot un èxit Poble Actiu vol que els 
carrers Òdena, St. Pau i St. 
Josep siguin de vianants
REDACCIÓ / LA VEU 

P oble Actiu, en un co-
municat, valora posi-
tivament la decisió de 

l’Ajuntament d’Igualada d’es-
tablir la vianalització perma-
nent de la Rambla Sant Isidre, 
una proposta que la formació 
municipalista portava anys 
defensant. 
L’octubre de 2018, la formació 
municipalista ja va plantejar la 
creació d’una gran illa de via-
nants unint les dues zones vi-
analitzades actualment: el casc 
antic i els carrers a l’entorn de 
Cal Font i ara reclamen valen-
tia al govern Castells per tal 
que la vianalització de carrers 
no quedi restringida, única-
ment, a la Rambla. 

La vianalització del carrer 
Òdena i Sant Josep
La proposta de la candidatu-
ra municipalista és ampliar la 
vianalització de la Rambla per 
restringir també la circulació 
de vehicles als carrers d’Òde-
na (per sota el Passeig), Sant 
Josep (per sota Sant Carles) i 
Sant Pau, permetent en con-
seqüència restringir el trànsit 
a la Rambla Vives fins al seu 
límit amb el carrer Sant Jordi. 
El carrer d’Òdena entre el 
Passeig i la Rambla ja és actu-
alment un carrer molt utilit-
zat pels vianants, encara que 
l’amplada del carrer obliga els 
vianants a pujar i baixar de la 
vorera constantment. 
Aquesta escena, que es dona al 
llarg de tot el tram, és especi-
alment preocupant a la placeta 
de Sant Josep (l’espai on con-
flueixen els carrers Clos, Òde-
na i Sant Josep) on es registren 
constantment situacions de 
risc per als vianants.
Eliminar el trànsit volunta-
ri d’aquest tram del carrer 
Òdena permetria també limi-
tar-lo al carrer Sant Josep fins 
a l’alçada amb Sant Carles, on 
també s’hi troben diversos es-
tabliments, així com pacificar 
enormement el carrer Sant 

estat molt satisfets per les ven-
des i les oportunitats que han 
tingut i també han valorat 
molt positivament l’organit-
zació. L’afluència de visitants 
ha estat constant durant tota 
la jornada, amb un molt bon 
ambient i una tranquil·litat 
manifesta per poder passejar 
i comprar”.
Igualada Comerç ha volgut 
implantar algunes novetats 
que han estat molt ben acolli-
des. Pel que fa als comerciants 
se’ls ha ofert la possibilitat de 
tenir un espai a on se’ls con-
vida a prendre un cafè amb 

la col·laboració de Vending 
Martínez, i també s’ha facilitat 
poder dinar a la zona del Pas-
seig Verdaguer sense haver de 
marxar de la zona. 
Pel que fa a la logística s’ha 
millorat amb la senyalització 
i la imatge, a més de posar a 
disposició quatre mòduls de 
lavabos que han estat netejats 
constantment. L’organització 
també ha situat un espai de 
punt d’informació durant tota 
la jornada per atendre tant als 
comerciants com els visitants.
Una novetat important és que 
a les persones que han efectu-
at alguna compra han tingut 
la possibilitat de poder par-
ticipar en un sorteig de dife-
rents regals obsequis i vals de 
diferents associats a Igualada 
Comerç. Pel que fa a les acti-
vitats programades totes s’han 
pogut celebrar amb total nor-
malitat. Destaquem l’edició 
del programa del Vermut de 
Llucià Ferrer de Flaixbac que 
s’ha portat a terme als jardins 
del restaurant el Crostó. 
Amb un públic totalment en-
tregat i amb la presència de 
diferents autoritats han pogut 
gaudir d’un programa entre-
tingut amb la participació del 
cantant dels Buhos i de l’Al-
bert (finalista de Mastechef). 
El Banc de Sang i Teixits ha 
aconseguit complir els seus 
objectius de donacions durant 
la Botiga al Carrer.
Igualada Comerç agraeix molt 
sincerament a tots els que 
d’una manera o altra han fet 
possible aquesta edició de la 
Botiga al Carrer.

Pau. Amb aquesta proposta, 
la seguretat vial a l’entorn de 
l’Ateneu Igualadí  milloraria 
considerablement, una mesu-
ra necessària per un dels es-
pais del centre de la ciutat que 
registra un major trànsit de 
vianants, per l’entrada i la sor-
tida de les famílies de l’escola 
i l’activitat  pròpia de l’equipa-
ment sociocultural. 

L’espai públic: d’ús prioritari 
pels vianants
En un context d’emergència 
climàtica com el que vivim, 
la limitació de l’ús del vehi-
cle privat pels desplaçaments 
essencials serà necessària per 
reduir les emissions contami-
nants en l’aire. Per això, Poble 
Actiu considera imprescindi-
ble apostar per la vianalitza-
ció de carrers, per convertir 
espais que actualment ocupa 
el vehicle privat i convertir-los 
en espais pels vianants i les 
bicicletes. En aquest sentit, re-
clamen a l’Ajuntament d’Igua-
lada la vianalització de carrers 
d’altres zones de la ciutat.  

Tendència cada vegada més 
habitual a les ciutats
La vianalització dels centres 
de les ciutats és una pràctica 
i una tendència del tot fona-
mentada a desenes i centenars 
de ciutats aquí i arreu d’Eu-
ropa. Les zones en les que es 
limita la circulació de vehicles 
motors guanyen en atractivi-
tat comercial, que bàsicament 
són comerços locals, els veïns 
incrementen la seva qualitat 
de vida, i la població que en 
fa un ús per esbarjo se’n veu 
també beneficiada en termes 
de tranquil·litat al passejar-hi, 
ja siguin adults o especialment 
infants.
Per altra banda, Poble Actiu 
reclama que l’objectiu de la 
vianalització dels carrers ha 
de ser que els vianants recu-
perin espai a la ciutat i que 
no serveixi per a mercantilit-
zar la via pública omplint tots 
els espais només de terrasses. 
Per tal d’evitar això, reclamen 
que es platengi la reordenació 
d’aquests espais per a priorit-
zar l’espai pels vianants.
L’alcalde Marc Castells ja va 
afirmar la setmana passada 
que el govern municipal es-
tava valorant la possibilitat 
d’ampliar a d’altres carrers la 
vianalització que ja és definiti-
va a la Rambla St. Isidre.

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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A questa setmana ha 
començat una nova 
temporada de Joc de 

Cartes, al programa presentat 
per Marc Ribas, en què com-
peteixen diversos restaurants 
de tot Catalunya. Ara s’hi afe-
geix un incentiu nou: la riva-
litat no serà únicament entre 
restaurants, sinó també entre 
localitats. Un dels programes 
es basarà en la rivalitat entre 
Igualada i Manresa. No és la 
primera vegada que el progra-
ma passa per Igualada, ja ho 
va fer en una ocasió dedicada 
al fenomen dels “food trucks”,  
i va rodar-se durant una de les 
edicions del Rec.0, si bé gaire-
bé no es va parlar d’Igualada o 
de l’Anoia.
El programa, que es va estar 
gravant fa uns dies, tindrà com 
a protagonistes els restaurants 
igualadins L’Escorxador (del 
carrer Lecco), i Exquisit (del 
carrer St. Josep), que compe-
tiran contra dos restaurants 
més de la capital del Bages. Es 
desconeix, de moment, la data 

Joc de Cartes dedicarà un programa 
a la cuina d’Igualada... i Manresa

Uns 250 professionals 
es formen en cures 
d’infermeria

REDACCIÓ / LA VEU 

L’ICS Catalunya Central 
continua avançant en 
la implementació del 

Programa Ares-AP per donar 
suport a la presa de decisions 
clíniques dels professionals 
d’infermeria en la seva pràc-
tica assistencial diària. 
Per adequar-se a la nova situ-
ació causada per la Covid-19, 
s’ha promogut la formació a 
través de videoconferència 
i s’han format 243 professi-
onals més. En aquests mo-
ments ja hi ha prop de 400 
professionals dels equips 
d’atenció primària i dels 
CUAP a la Catalunya Central 
que han rebut aquesta for-
mació, dels quals 172 es cor-
responen al Servei d’Atenció 
Primària (SAP) Bages-Ber-
guedà-Solsonès, 105 al SAP 
Anoia i 94 al SAP Osona.
Els objectius del Programa 
d’harmonització d’estàndards 
de prestació de cures a l’aten-
ció primària són: garantir la 
prestació de cures amb el mà-
xim rigor científic, assegurar 

d’emissió del programa.
Joc de cartes” és un programa 
de TV3 presentat per Marc 
Ribas en què competeixen di-
versos restaurants de tot Cata-
lunya. Cada setmana s’enfron-
ten quatre restaurants de la 
mateixa zona i amb el mateix 
tipus de cuina. Els propietaris 
de cada restaurant són els jut-
ges i han de valorar la compe-
tència, mentre Marc Ribas te 
el vot decisiu per determinar 
quin restaurant és el millor 
dels quatre.
Marc Ribas també és presen-
tador del programa “Cuines” 
de TV3. Abans d’arribar a la 
televisió, el Marc va treballar 

als fogons de restaurants com 
Vitrium, Can Ferran, Capritx 
o Matís. Els dos últims amb 
estrella Michelin. 
Durant el concurs no només 
es té en compte la proposta 
gastronòmica de cada establi-
ment, sinó que també es valo-
ren l’espai, el servei, la cuina i 
el preu del restaurant. Aquest 
concurs és l’adaptació del for-
mat “My restaurant rocks”, un 
programa impulsat per Red 
Arrow International que ja 
s’ha adaptat a Itàlia, Alemanya 
i França.
El guanyador s’emportarà un 
premi de 5.000 euros per in-
vertir en el seu propi local. 

uns estàndards en la pràctica 
infermera, vetllar per l’actua-
lització contínua dels profes-
sionals i ajudar-los en la presa 
de decisions, garantint al mà-
xim la seguretat dels pacients, 
entre d’altres.
Una de les dades significa-
tives dels resultats d’aquest 
Programa és que els profes-
sionals d’infermeria registren 
les visites a la història clínica 
de la persona atesa per millo-
rar-ne el seguiment i l’atenció. 
Des de l’inici de la implanta-
ció de l’ARES a la Catalunya 
Central, ja s’han registrat més 
de 12.000 plans de cures es-
tàndards i 7.500 seguiments 
dels motius d’atenció més fre-
qüents.
La implementació de l’ARES a 
la Catalunya Central s’està fent 
de forma gradual i malgrat la 
pandèmia no s’ha aturat, gràci-
es a la formació en línia. Durant 
el mes de setembre està previst 
continuar amb la implemen-
tació i l’acompanyament dels 
equips fins a arribar a tots els 
professionals d’infermeria de 
l’ICS Catalunya Central.



A Alemanya hi ha centenars de caixes d’estalvis, que durant la crisi 2008-2010 van 
salvar el crèdit a les PIMEs mentre la gran banca alemanya estava col.lapsada per 
les subprime: allà no les fusionen per no crear grans bancs “too big to fail”

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Una fàbrica de bateries podria rellevar Nissan.
La multinacional LG estudia quedar-se la planta i crear fins a 
2.000 llocs de treball.

RAMON TREMOSA @ramontremosa
Conseller d’@empresacat i @coneixementcat

 de la Generalitat de Catalunya. Professor d’Economia a 
la UB. Diputat al Parlament Europeu 2009-19

economia i empresa Espai patrocinat per
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Relleu 3x4 a l’empresa familiar 
amb covid-19

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern 

de la Generalitat de Catalunya. 

SEGONA OPORTUNITAT I COVID

El passat dia 1 de setembre 
va entrar en vigor el Reial 
Decret Legislatiu 1/2020 
de 5 de Maig que aprova el 

text refós de la Llei Concursal. No 
es tracta d’una llei nova sinó (com 
diu la pròpia Exposició de motius) 
de la sistematització, aclariment i 
harmonització de les normes legals 
existents per tal de poder facilitar el 
que serà -haurà de ser- la transposi-
ció a l’ordenament jurídic espanyol, 
de la Directiva 2019/1023 sobre in-
solvència empresarial.

Per tant, la norma recull el mecanis-
me de segona oportunitat introduït 
a la legislació espanyola per la Llei 
25/2015 i que tant va costar d’apro-
var, tenint en compte que el nostre 
sistema jurídic es basa(va) en el sa-
cralitzat art. 1911 del Codi Civil, 
que consagra la responsabilitat del 
deutor pels deutes que contrau amb 
tots el béns presents i futurs. Val 
a dir que com tantes vegades en el 
Regne d’Espanya, ha estat la Unió 
Europea que ha empès al canvi, de 
no estar dins la UE segurament el 
«fresh start» del dret anglosaxó mai 
s’hagués adoptat per l’Estat espa-
nyol. I què significa el «fresh start»? 
Doncs el que se’n dedueix del seu 
literal: començar de nou, que un 
persona (física) que ha estat empre-
nedora, que ha iniciat un negoci, i 
que per circumstàncies alienes, per 
imponderables no controlables, li 
ha anat malament, no quedi lastra-
da tota la vida (recordem el que hem 
dit sobre art. 1911 del Codi Civil) 
havent de respondre del deutes de 
forma perpètua. Recollit ara als ar-
ticles 486 i següents del Text Refós, 
el que permet es que el deutor (per-
sona física), que reuneixi uns deter-
minats requisits pugui acudir a la 
via jurisdiccional perquè un Jutge/
Tribunal, un cop liquidats els seus 

béns (cas d’haver-n’hi) cancel·li tots 
els deutes insatisfets. La filosofia 
que empeny el mecanisme és que un 
emprenedor no neix, es fa, és a dir, 
que una persona abans de tenir èxit, 
pot haver de fracassar vàries vega-
des però això no ha de fer que quedi 
marcat socialment. No oblidem que 
darrera grans èxits empresarials hi 
hagut, sovint, el fracàs, i no un cop 
sinó més d’un (Apple per exemple).

No hi ha dubte que el règim de se-
gona oportunitat, introduït amb en-
cert a l’ordenament espanyol pot ser 
un solució per moltes persones que, 
tractant-se de persones honestes ho 
perden tot degut a circumstàncies 
sobrevingudes que no poden con-
trolar: la Covid-19 és un clar exem-
ple de mala sort generalitzada que 
pot provocar nombroses situaci-
ons d’insolvència. Ens felicitem per 
comptar amb aquest mecanisme, 
però també pensem que és millora-
ble en molts aspectes i esperem que 
la transposició de la Directiva d’In-
solvència serveixi per això, per mi-
llorar aquests aspectes i que el Reg-
ne d’Espanya, en contra del que és 
habitual, en compleixi el termini de 
transposició. En una propera entre-
ga, explicarem, des del nostre punt 
de vista, els aspectes millorables.  

El sector bancari és clau per al bon funcionament de l’economia i benestar 
de la ciutadania. En la possible fusió CaixaBank-Bankia hi ha nombrosos 
riscos: menor competència/pitjors condicions de finançament, risc sistè-
mic (too big to fail)i preocupació seus corporatives/treballadors

Un dels principals reptes de l’em-
presa familiar és el del relleu de 
la generació precedent per la 
continuadora. El relleu no és un 

moment sinó un procés, que pot durar fins a 
deu anys. El relleu és inevitable. La Covid 19 
ha posat el focus de moltes famílies empre-
sàries en les urgències del dia a dia, especial-
ment en la tresoreria, ja que si s’acaba la caixa 
s’acaba l’esperança. Això pot fer que el tema 
del relleu s’ajorni a “calendes gregues” creant 
continuadors amb la síndrome del príncep 
Carles d’Anglaterra, al que sembla que se li 
estigui passant l’arròs esperant el relleu.
El relleu a l’empresa familiar és 3x4 perquè hi 
ha tres relleus i intervenen quatre actors. Hi 
ha tres relleus: a la direcció, al govern i a la 
propietat; i no tenen per què coincidir ni en 
la mateixa persona, ni en el mateix moment. 
Al procés de relleu intervenen: el predeces-
sor, l’empresa, la família i els continuadors.

Direcció, govern i propietat es confonen 
moltes vegades. La confusió ve facilitada pel 
fet que les tres solen coincidir en la figura del 
fundador. Però a mesura que augmenta el 
nombre d’integrants de la família empresària 
convé diferenciar. La direcció gestiona el dia 
a dia. El govern decideix l’estratègia i escull 
a la direcció que l’executarà. La propietat de-
cideix qui governa l’empresa. Els accionistes 
d’una companyia aèria no tenen dret pel fet 
de ser-ho a pilotar els avions ni a dirigir el 
tràfic aeri. La propietat decideix, per exem-
ple, si ven o tanca el negoci; el govern si in-
ternacionalitza o aplica un ERO; la direcció 
qui és el cap d’internacional o les persones 
afectades per l’ERO.

Al relleu a la direcció cal tenir en compte que 
l’empresa precisa d’una línia de comanda-
ment clara. Les bicefàlies poden facilitar no 
haver de prendre una decisió, però és difícil 
que funcionin a la pràctica. Convé que hi 
hagi almenys un “primus inter pares”, accep-
tat pels continuadors; perquè només es pot 
liderar amb autoritat reconeguda. La creació 
de regnes de taifes en què cada un es centra 
en la seva àrea sense ficar el nas a la dels al-

Lídia Olivenza Ribé
Advocada especialista en dret bancari
correu-e: loradvocats@gmail.com. Tel. 629773101

tres pot generar comoditat al dia a dia, però 
pot portar a una manca de visió estratègica 
global. Al govern convé crear òrgans no en-
dogàmics, és a dir en els que hi hagi aire fresc; 
i que funcionin de forma professional. A la 
propietat és recomanable evitar les possibles 
situacions de bloqueig, i en el seu cas pre-
veure els mecanismes de solució àgil i eficaç; 
recordant potser allò de què “el millor és ene-
mic de lo bo”

El predecessor és l’element central del procés 
de relleu en vida. La seva voluntat sincera de 
realitzar el relleu és imprescindible. Poden 
haver-hi “monarques” que moriran amb les 
botes posades, o “generals” que se’n van per 
tornar com a salvadors. El predecessor ha 
de ser altruista, perquè ha de ser capaç de 
fer un pas al costat passant la posta als con-
tinuadors. Ha de ser valent, perquè potser ha 
de prendre decisions difícils, com posar al 
capdavant del negoci a una persona diferent 
de la inicialment esperada. És importat que 
tingui resolta la resposta a dues qüestions bà-
siques: que faré? I de què viure? després de 
fer el relleu.

El relleu es produeix a l’empresa, i cal ade-
quar-la als diferents estils de predecessor i 
continuador. S’han d’adequar els sistemes 
d’informació i de control. S’ha de revisar l’es-
tructura directiva i els processos de decisió. 
Pot-ser el predecessor era molt creatiu o un 
bon comercial, i les fortaleses del continua-
dor són unes altres. Els clons només existei-
xen a les novel·les.

Finalment, i no menys importants, els con-
tinuadors. Sabent que el relleu a l’empresa 
familiar és un procés 3x4, és important que 
covid-19 no ajorni la seva planificació i exe-
cució. No es pot deixar a l’incert en el quan 
del mortis-causa. Hem de planificar els tres 
relleus, tenint en compte als quatre actors. 
La planificació ha de fer-se amb temps, 
establint objectius amb fites i calendari. 
I cal tenir plans de contingència perquè 
Murphy existeix (si alguna cosa pot sortir 
malament, sortirà malament).   

No oblidem que darrere grans èxits 
empresarials hi hagut, sovint, el fracàs, 

i no un cop sinó més d’un
 (Apple per exemple).

La planificació no garanteix l’èxit, 
però augmenta la seva probabilitat.

Jordi Tarragona
jordi@bowfc.com
Conseller de famílies empresàries



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#130 Josep Balcells Adzet

FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Àngels Chacón @angelschacon

Ajuntament de Calaf @AjuntamentCalaf

Enric Solà @enricsl

Marisa Vila @marisavilaber

laBastida @labastidarec

Berta. @bertacreus

Marta Gràcia @martagrama

Molt agraïda per tots els missatges d’afecte i de 
suport rebuts aquests dies. Seguiré treballant 
perquè Catalunya sigui lliure i alhora un gran 
país d’oportunitats des de l’única manera que 
sé fer-ho: el compromís, el rigor i a través del 
diàleg i el consens. Sempre construint!

S’han elaborat uns #adhesius que s’estan posant 
als diferents banys dels equipaments públics per 
indicar espais on poder netejar la #copamens-
trual. També s’oferirà la possibilitat d’afegir-se a 
la campanya a altres establiments de #Calaf

Tornat a casa esfereït. Amb l’hereu fent en-
càrrecs pel centre. Ambient de Festa Major. De 
les bones. I jo que restava preocupat per haver 
sonat el flabiol a Santa Maria el dia del Patró. 
#femhobé

Apassionant el 1r concert aquest vespre d’@en-
cambra_t al pati del Museu. Aforament complet 
per escoltar ”Els Focs Artificials” de Handel.s 

Des de laBastida us donem GRÀCIES a tothom 
que heu fet possible aquest cicle d’estiu 2020. Se-
guim creant i recolzant als nostres artistes i fem 
el futur que volem. #culturasegura.

Coses bones de la pandèmia: les reunions esco-
lars en línia. Eficients, amb la durada justa, sense 
gent explicant la vida davant de tothom o bata-
lletes que fan bola, sense haver de buscar cangur 
i podent aprofitar per fer feina mentrestant. Que 
durin, si us plau.

Acompanyar a les amigues amb cotxe fins la 
porta de casa i esperar-nos fins que ja han entrat 
i tancat amb clau no hauria de ser normal, oi? 
Doncs ho fem totes. 

www.veuanoia.cat

2 31 Confinada una classe sencera 
de parvulari a Igualada per un 
positiu

El govern estudia rebaixar la 
quarantena per positiu a 10 dies

Sis alumnes i tres educadores de 
la classe confinada a Igualada 
han donat negatiu al test

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 

Sóc fotògraf igualadí i m’hi dedico 
professionalment des del 1975. Em considero 
una persona tranquil·la, exigent i responsable, 
amb una certa timidesa, un xic introvertit i força 
detallista i romàntic.

Alguna cosa deuria influir en el meu caràcter 
“solitari”, els més de 20 anys treballats en la 
foscor de la llum vermella al laboratori fotogràfic. 
També les olors dels químics i àcids deurien fer-
hi la seva, com per seduir-me en aquest món 
obscur i màgic del revelat.

Al 1998 vaig conèixer els meus nous companys 
de treball digital –els píxels-, amb els quals encara 
avui comparteixo colors, imatges i retocs variats 
que d’antuvi m’eren gairebé impensables.
Actualment disposo d’estudi propi, oferint serveis 
en el camp de la fotografia industrial i publicitària, 
principalment per empreses i comerços, així 
com també reportatges, esdeveniments i 
col·laboracions foto-periodístiques.

Arià 
@ariapaco

Mònica Cat

 @mnicasola

          

La Kaserna 

@igualadajove

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

“El trànsit rodat de motors a combustió, decreix l’últim semestre un 90% a Igualada i 
els nivells acústics i gasos tòxics baixen espectacularment”.

@josepbalcells - Web: www.josepbalcells.cat



16  |  IGUALADA Dijous, 10 de setembre de 2020

REDACCIÓ / LA VEU 

E l tràmit es pot fer a la 
seu del Consell els di-
lluns, dimecres i di-

vendres en horari de matí i, a 
partir del 22 de febrer, també 
els dimarts en horari de tarda
Davant l’increment de sol·li-
cituds en les darreres setma-
nes per l’obtenció de l’idCat 
Certificat, des d’aquest mes de 
setembre el Consell Comar-
cal de l’Anoia ha ampliat els 
horaris per a realitzar aquest 
tràmit.
Les persones interessades ja 
ho poden fer presencialment 
a la seu de l’ens comarcal, a la 
Plaça Sant Miquel d’Igualada, 
en l’horari següent: dilluns, 
dimecres i divendres de 8 a 
14h i, a partir del 22 de se-
tembre, també els dimarts a 
la tarda, de 16:30 a 18:30h. El 

El Consell amplia els horaris 
per obtenir el certificat idCat

Acaba el projecte Tots 
Som la Conca, obert 
durant el confinament
REDACCIÓ / LA VEU 

A mb el lliurament de 
400 mascaretes KN95 
a la Fundació Sani-

taria Sant Josep, la iniciativa 
#Totssomlaconca que va inici-
ar el seu projecte de captació 
de fons per a la compra de di-
ferent material Covid (princi-
palment mascaretes), tanca la 
seva tasca i posa a la disposició 
de tots els interessats, informen 
els seus membres, la Memòria 
Informativa “perquè qualsevol 
interessat pugui veure la labor 
que vam iniciar ara fa uns 6 
mesos i que va servir per a do-
tar de cert material a l’Hospital 
General d’Igualada, Residencia 
Pare Vilaseca, ICCS, Centre 
educatiu Apinas i a la Fundació 
Sanitaria Sant Josep”.

25.393€ d’ajuda
Els impulsors, en un comuni-
cat, volen “agrair a tots els par-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a UEA ha expressat 
aquesta setmana la 
“preocupació davant la 

innacció i lentitud de l’execu-
tiu central per donar resposta 
i solució en diverses qüestions 
que afecten al món empresari-
al. En aquest sentit, des de l’en-
titat anoienca volem tornar a 
expressar la inquietud i males-
tar que les empreses i treballa-
dores de la comarca ens han 
fet arribar davant la manca 
de resposta i claredat sobre en 
quina situació legal queden 
els treballadors i treballado-
res que no puguin accedir al 
lloc de feina atès si han d’estar 

tràmit és gratuït i, per a fer la 
sol·licitud, cal portar el DNI o 
el NIE original i en vigor.
Amb el certificat digital idCat 
es pot operar amb l’Adminis-
tració i assegurar la integritat 
i la confidencialitat de les da-
des que es trameten: signar 

formularis i també correus i 
altres documents electrònics. 
És, doncs, un identificador 
digital que garanteix la identi-
tat de les persones a Internet 
i, entre d’altres, permet operar 
amb les administracions pú-
bliques de forma segura.

cuidant als seus fills i filles per 
quarentena, tot i que no hagin 
donat positiu”.
La patronal afegeix que “vo-
lem tornar a exigir al Govern 
que reguli amb la màxima ce-
leritat i urgència per regular 
aquesta normativa”. 
En aquesta línia, el president 
de la UEA, Joan Domènech, 
exposa que “els treballadors 
no poden quedar desemparats 
i les empreses no poden rebre 
més cops. L’Estat ha de donar 
solucions al respecte. Des de la 
UEA, exigim que la solució no 
suposi cap cost per a les em-
preses i que sigui de caràcter 
urgent donat que l’inici esco-
lar és a tocar”. A més, Domè-

nech afegeix dient que “des 
de la UEA volem expressar 
el nostre malestar amb l’exe-
cutiu perquè les solucions i 
respostes arriben tard i ma-
lament. És inconcebible que 
amb el recorregut que ja 
portem de la situació gene-
rada per la pandèmia, l’ad-
ministració, que ha disposat 
de mesos per fer un full de 
ruta per abordar la situació, 
a menys d’una setmana de 
l’inici escolar, no sapiguem 
en quina situació queden els 
treballadors. Ja ho vam viu-
re amb la resolució dels tre-
balladors que no van poder 
accedir a treballar durant el 
confinament perimetral”. 

La UEA defensa la baixa laboral per 
als pares de fills amb Covid-19

ticulars i a totes les empreses 
que vau creure en aquest pro-
jecte, aportant 25.393 € per a 
la compra de 10.700 masca-
retes KN95, i posar de mani-
fest un cop més, que els petits 
gestos sumen i això vol dir 
que tenim un teixit social viu, 
compromès i generós quant es 
necessita”. 

280 empreses i particulars hi 
van participar
Les empreses i particulars que 
van fer les seves aportacions 
sumen uns 280. També hi ha 
“algunes empreses que ens van 
fer arribar material divers per 
a donar-lo als centres sanitaris 
que ho necessitaven”.
La memòria també es lliurarà a 
la UEA “ja que des d’un princi-
pi van creure en aquest projec-
te i ens van fer costat”. El correu 
per a demanar la informació 
es: info@cardiosos.com.

Es VEN PIS  zona 
ESTACIÓ de TREN D’ IGUALADA

- 80m2.
- 3 habitacions a part: cuina, menjador i safareig 
(totes exteriors amb �nestra)
- Molt ben orientat al sol (sud)
- Zona MOLT tranquil.la (parc davant)
- Ideal per a invertir.
- 80m2.
-  Només 3 veins
- Poques despeses de comunitat

 Per només 65.000€
 Interessats trucar a:
   636 925 298

CRISI...
L'amenaça als negocis, té solució 

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454
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ESPECIAL
EXTRAESCOLARS
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Les activitats extraes-
colars són fonamentals 

per completar el sistema 
educatiu actual. 

Aprendre disciplines 
augmenta l’autoestima 

REDACCIÓ / LA VEU 

L es activitats extraes-
colars, vitals per a la 
conciliació de les famí-

lies, així com per al desenvo-
lupament mental i físic dels 
nens, estan en el punt de mira 
amb el retorn a les aules. Amb 
l’imminent inici de curs es-
colar, aquestes activitats que 
milloren el nivell educatiu, 
les relacions interpersonals i 
augmenten la motivació dels 
alumnes, corren especial pe-
rill a causa de  la Covid-19.
Les activitats extraescolars 
són fonamentals per comple-
tar el sistema educatiu actual. 
Aprendre disciplines, com la 
música o l’esport, des d’edats 
primerenques, augmenta l’au-

Les activitats extraescolars, entre la lògica incertesa, i les 
estrictes mesures de seguretat contra la Covid-19

toestima dels alumnes ja que 
desenvolupen qualitats perso-
nals.
Proporcionar als petits les 
eines adequades perquè de-
senvolupin les seves capacitats 
cerebrals i creatives al màxim, 
els garantirà beneficis al seu 
benestar emocional, sobretot, 
ara que són més necessaris 
que mai.
La incertesa que regna aquest 
curs per la Covid-19 s’estén 
també a les classes extraesco-
lars, que no només suposen 
una activitat lúdica per als 
alumnes, sinó també un re-
curs essencial de conciliació 
per a les famílies, però sobre 
les que hi ha dubtes sobre 
com es portaran a terme.

El Govern assenyala que els 
alumnes només acudiran a 
activitats extraescolars si es 
poden garantir les mesures 
de seguretat acordades amb 
les comunitats per evitar els 
contagis en els centres.
Però la presidenta de la 
Confederació Espanyola 
d’Associacions de Pares i 
Mares d’a l’Alumnat (Cea-
pa), Leticia Cardenal, as-
segura a Efe que, a nivell 
general, “la cosa està com-
plicada perquè les adminis-
tracions no es volen arriscar 
i no posaran facilitats”, tot i 
que això és diferent segons 
en quines comunitats autò-
nomes. Tot i això, és segur 
que hi haurà mesures molt 
estrictes de control. 

Ajuda a la conciliació
La Ceapa sempre ha man-
tingut, prossegueix Carde-
nal, que les extraescolars 
són “per ajudar a conciliar 
més enllà que el nen pugui 
fer coses que li agraden”, de 
manera que si no es posen en 
marxa serà “un contratemps” 
i “dificultarà molt “el dia a 
dia de les famílies. De mo-
ment, però, a Catalunya tot 
sembla indicar que aques-
tes activitats es faran, sota 
un protocol molt estricte i 
a disposició dels promotors 
d’aquestes activitats.
Les extraescolars són serveis 
que en els col·legis públics 
són contractats per les as-
sociacions de mares i pares 
d’alumnes, les Ampes, que 

en alguns casos ja estan in-
formant els pares que a el 
menys a el principi de curs 
no es van a realitzar, però 
d’altres ja han contractat els 
serveis i confien que puguin 
començar. La majoria de les 
activitats, però, són en clubs 
esportius i en empreses pri-
vades, moltes d’elles amb for-
ma d’acadèmies.

Adaptació als protocols
Diverses empreses consulta-
des per La Veu afirmen que 
“clar que hi ha preocupació” 
entre famílies i direccions de 
centres pel coronavirus, però 
“portem mesos preparant i 
adaptant als protocols de se-
guretat, perquè la demanda 
continua sent la mateixa”.
Les famílies necessiten 
aquests serveis, que són “es-
sencials” per a la vida d’un 
centre escolar i les acadèmi-
es, i també perquè els pares 
concilien amb els seus tre-
balls.
Al mateix temps, recorden, 
que “portem des de març 
esperant que ens permetin 
prestar serveis i hem mun-
tat campaments d’estiu que 
s’han realitzat amb èxit i 
sense cap positiu”. També 
“hem adaptat els serveis per 
als escenaris establerts per la 
conselleria d’Educació per a 
complir amb les ràtios i amb 
els protocols de seguretat”. 

centre que pertany 
al consell superior d’esports 

del comitè olímpic

Grups reduïts i places limitades
Totes les mesures de seguretat higièniques

. Coach esportiu infantil
. Psicomotricitat

. Iniciació a les arts marcials 
. Especial nens/nenes 

de 3 a 6 anys
. Taekwondo per a totes les edats

Passeig Verdaguer, 15.  IGUALADA
Tel: 93 804 63 03 - mòbil: 615 21 16 19

elcentregui@gamial.com . www.elcentregui.es

INSCRIPCIONS OBERTES 
2020- 2021
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Després de mesos de 
confinament i de 
les vacances d’estiu, 

el Kids&Us Igualada tor-
narà a obrir les portes per 
al curs 2020-2021. Durant 
els últims mesos, Kids&Us 
ha treballat en l’adaptació i 
evolució del seu innovador 
mètode d’aprenentatge na-
tural de l’anglès respectant 
l’essència que caracteritza la 
marca: la reproducció del 
procés natural d’adquisició 
de la llengua materna.
El mètode pedagògic d’apre-
nentatge d’anglès per a 
nens i nenes líder a Espa-
nya ha dissenyat un entorn 
d’aprenentatge que reforça 
les competències digitals 
i l’aprenentatge natural de 
l’anglès. Així doncs, la digi-
talització del mètode manté 
els elements diferenciadors 
que sempre han caracterit-
zat els cursos i incorpora 
nous elements que recullen 
el millor dels dos mons: el 
presencial i el virtual.
Entre les novetats pel curs 
2020-2021, hi ha l’evolució 
natural de l’innovador mè-
tode Kids&Us, que, amb la 
digitalització, s’adapta a to-
tes les situacions i casuísti-
ques que puguin sorgir. 

Un mètode flexible per viu-
re-ho offline i explorar-lo 
online
Kids&Us compta amb un 
reeixit mètode d’aprenen-
tatge basat en l’exposició 
primerenca a l’idioma, que 
aprofita les qualitats innates 
d’aprenentatge que tenen els 
nens i nenes quan neixen i 
les potencia amb una meto-

dologia pròpia adaptada al 
seu creixement.
Aquest mètode s’adapta a 
la realitat educativa global 
i permet que els alumnes 
“aprenguin anglès de mane-
ra natural, sigui quin sigui 

l’entorn. El món gira i la ma-
nera d’aprendre dels nens i 
nenes també ho fa. 
El mètode Kids&Us creix al 
ritme del l’alumnat i l’acom-
panya fins que aconsegueix 
les més altes competències 
en l’idioma. En el nou en-

torn d’aprenentatge tant la 
tecnologia com la mateixa 
experiència segueixen adap-
tades a cada grup d’edat. Tot 
això, garantint una experi-
ència d’aprenentatge immer-
siva, sigui en l’entorn online 

o el presencial.
A més, gràcies a la implemen-
tació de les noves eines digi-
tals, els pares i mares podran 
fer un seguiment més detallat 
i individualitzat del progrés 
de les habilitats lingüístiques 
dels seus fills i filles.

Kids&Us Igualada obre de nou les portes i garanteix 
l’aprenentatge en qualsevol situació

Aprendre anglès de manera 
segura
La seguretat dels alumnes 
ha estat prioritària en la de-
finició del nou curs. És per 
això que des de Kids&Us 
s’ha treballat per garantir la 

continuïtat de l’aprenentatge 
sempre de manera segura: en 
l’àmbit online, mitjançant la 
digitalització del seu exitós 
mètode, i en el presencial, 
amb la creació d’un entorn 
que compleix totes les mesu-
res de seguretat recomanades 

per les autoritats sanitàries.
Entre les mesures que s’han 
adoptat hi ha la desinfecció de 
les aules, l’ús de mascaretes o 
pantalles per part dels profes-
sors i alumnes, les entrades i 
sortides esglaonades, el con-
trol de temperatura a l’entrada 
—tant per l’equip del centre 
com pels nens i nenes—, gel 
hidroalcohòlic a l’entrada i a 
cada aula, etc. 

Una campanya innovadora 
per a un mètode flexible
“A New Twist” és el nom de 
la campanya que ha presentat 
Kids&Us per al curs 2020-
2021. La campanya, llançada 
aquest mes de juny recull l’es-
sència del mètode Kids&Us, 
que evoluciona per oferir el 
millor del món presencial i 
virtual.
Aquesta campanya posa de 
manifest la flexibilitat del mè-
tode, que fa un gir i s’adapta 
a l’escenari educatiu global, 
mantenint l’essència que sem-
pre ha distingit la metodolo-
gia Kids&Us. En aquesta nova 
etapa, el mètode evoluciona 
la seva essència i enriqueix 
l’aprenentatge dels nens i ne-
nes, sigui quin sigui l’entorn.

Matrícules obertes
El període de matriculació 
per al curs 2020-2021 al cen-
tre Kids&Us Igualada ja ha 
començat.

Per a més informació:
Kids&Us Igualada
C/ Sta. Caterina, 28 baixos 
(Cal Font) 08700 Igualada 
Tel. 93 804 08 66
igualada@kidsandus.es

Kids&Us Igualada · C/ Sta. Caterina, 28 (Baixos) · 08700 Igualada · T. 93 804 08 66 · igualada@kidsandus.es
ANOIA LINGUA, S.L. · B65863144 · Els cursos no impliquen l’obtenció de cap títol ofi cial.

OnIn A NEW TWIST
En tu centro  ·  Inglés de 1 a 18 añ��  ·  En tu casaAl centre Anglès d’1 a 18 anys A casa

 Es
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ur
 · E

spai segur · Espai segur · Espai segur · 
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e ·

 Safe space · Safe space · Safe space 

Matrícules Obertes

kidsandus.cat

*** Curs 2020-2021 ***
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Algunes han tingut les 
cursos d’estiu com a 

test preparatori, i no es 
coneix cap cas que hagi 

ocasionat un contagi

REDACCIÓ / LA VEU 

M és enllà de les ex-
traescolars que 
es realitzen en els 

propis col·legis, les acadèmies 
d’idiomes són un altre esce-
nari clau per als nens fora de 
l’horari lectiu. Aquestes aca-
dèmies es preparen per al seu 
retorn i algunes han tingut les 
cursos d’estiu com a test pre-
paratori, i no es coneix cap cas 
que hagi ocasionat un contagi.
L’octubre és la data fixada per 
començar les classes d’anglès 
en moltes acadèmies, ja que 
el setembre és un mes que es 
deixa com a espai perquè les 
famílies organitzin el seu ca-
lendari i puguin compaginar 
diverses activitats extraesco-
lars.
De moment, les empreses es-
pecialitzades confirmen que 
les mesures que estan posant 
en pràctica durant tot l’estiu i 
que seguiran establint durant 
el curs escolar són estrictes 
i de degut compliment. Per 
exemple, hi ha gels a l’entrada 
i en cada aula, tothom porta 
mascareta, i es compleix amb 
la distància de seguretat.
Una de les grans restriccions 
és el tema d’alumnes per clas-
se i lògicament, a les acadè-
mies d’anglès la reducció serà 
dràstica. Algunes acadèmies 
tenen màxim quatre alumnes, 
però això  depèn de l’espai i 
de poder complir així amb la 

Les acadèmies d’idiomes es preparen davant el nou curs

Aprendre idiomes, bàsic des de petits

distància de seguretat obliga-
tòria.
Mentrestant, la majoria de 
les famílies tenen clar que les 
activitats extraescolars su-
posen un aspecte clau per al 
desenvolupament acadèmic i 
lúdic dels seus fills. Per això, 
la postura és clara en molts 
casos: es vol portar els nens a 
extraescolars, ja que es confia 
que es prenguin mesures de 
seguretat.
«Per als nens és llevar-los una 
cosa a la que ells estan acostu-
mats i que es tracta d’una font 
de diversió i distracció» o «tot 
el que els recordi a la seva an-
terior rutina és sens dubte una 
cosa positiva per a ells i si dei-
xen de fer les seves activitats 
extraescolars no arribarà mai 
la tan anhelada “normalitat”, 
són algunes de les respostes 
que ofereixen moltes famílies 
sobre les seves intencions.
Són setmanes claus per a la 
tornada a l’escola i de les ac-
tivitats extraescolars. Els col-
legis -i les famílies- estudien 
la seva decisió, però tenen 
clar que només apostaran per 
l’oferta si hi ha seguretat i de-
manda.

La infantesa és sens dubte la 
millor època per aprendre 
una llengua, ja que els més 
petits són autèntiques espon-
ges. 
Els nens petits aprenen més 
ràpid els idiomes atès que les 
seves xarxes neuronals enca-
ra estan en desenvolupament, 
de manera que presenten mi-
llor predisposició a conèixer 
coses noves i aprendre-les. 
Els nens passen per diferents 
etapes fins arribar a ser bilin-
gües. En aquest camí constru-
eixen mentalment una llista 
de les dues llengües que apre-
nen, on s’observa certa con-
fusió d’idiomes. A poc a poc, 
els nens van articulant frases 
cada vegada més complexes, 
sent oracions mixtes (barre-
ja dels dos idiomes) fins als 3 
anys, a partir d’aquesta edat 
la barreja és cada vegada me-
nor. És a partir dels 4 anys 
quan els menors comprenen 
que es tracta de dos idiomes 
diferents.

10 avantatges que els nens 
aprenguin anglès
- El bilingüisme -o trilingüis-
me, en el cas dels catalans- esti-
mula la creativitat i la capacitat 
de resoldre problemes.
- Aprendre idiomes també és 
obrir la ment i ser conscient 
que hi ha molts punts de vista. 
És a dir, els nens són més tole-
rants, comprensius i respectu-
osos amb la resta de la societat, 
incloses persones d’altres cul-
tures.
- Els seus circuits cerebrals es-
taran més preparats i predispo-
sats a aprendre altres idiomes.
- Tindrà facilitat per comuni-
car-se i relacions interperso-
nals més fluides. De la mateixa 
manera guanyarà confiança en 
si mateix i autoestima.
- Aprendre altres llengües per-
met millorar i aprendre encara 
millor la llengua nativa i utilit-
zar-la més eficaç.
- Tindrà moltes més facilitats 
per entrar a qualsevol univer-
sitat del món, així com trobar 

feina a Espanya o fora d’ella. Es 
tracta d’una inversió de futur 
enorme.
- Quan viatge no tindrà pro-
blema en comunicar-se, tenint 
facilitat per comprar o parlar 
amb el servei de l’hotels i res-
taurants.
- Si des de petits aprenen a 
pensar en anglès i interioritzar 
l’idioma, durant la seva adoles-
cència i joventut els serà molt 
més senzill estudiar aquest i 
altres idiomes, ja que tindran 
l’oïda acostumat, i no necessi-
taran emprar tant de temps a 
estudiar.
- En parlar un altre idioma des 
de ben petit, el coneixerà i par-
larà com llengua materna.
- Un terç de les empreses de 
comunicació internacional, 
comerç i finances requereixen 
de personal que parli aquest 
idioma. A més, és la llengua 
oficial de moltes organitza-
cions internacionals com la 
Unió Europea, Nacions Uni-
des, la OTAN, o la Unesco.

PREPARACIÓ EXÀMENS OFICIALS

+ info 
670 389 860

Elisabet Seuba

INSCRIPCIONS OBERTES
Places limitades!

elisabetseuba@gmail.com
C/Marià Cuiner, 40 2n · 08700 IGUALADA (Bcn)

www.elisabetseuba.com

Grups reduïts
Totes les edats

CLASSES D’ANGLÈS
TRADUCCIONS

Amb totes les mesures de protecció i seguretat

classes 
de 

Japonès
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Més informació:
Tel. 93 803 01 06    

canbusque@hotmail.com

TORNA L'ESCOLA DE TENNIS 
A CAN BUSQUÉ

Els divendres 18 i 25 de setembre
Inscripció prèvia PORTES OBERTES

De 17,30 a 19,30h



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  |  21Dijous 10 de setembre de 2020

Sou dos socis,  qui porteu 
l’empresa?
Es pot dir que formem 

un binomi en què cadascú as-
sumeix més responsabilitat en 
l’àrea on sent més còmode i pot 
aportar el millor d’un mateix. 
En el meu cas [Àlex], tinc un 
major pes en l’apartat tecnolò-
gic, i xarxes, però també parti-
cipo en l’acompanyament dels 
alumnes durant el seu aprenen-
tatge. El Xavi té un major pes en  
l’acompanyament i tutorització 
dels alumnes, així com les tas-
ques administratives i comercials. 

Què podem aprendre a Co-
delearn?
Volem, que a través de la pro-
gramació desenvolupin meto-
dologies, tècniques i habilitats, 
per tal d’obtenir solucions òp-
times, eficients i creatives als 
reptes que els hi plantegem, 
aplicant metodologia STEAM 
(Science, Technology, Engine-
ering and Mathematics)
Hem de pensar que la pro-
gramació és un idioma més a 
aprendre, com l’anglès, i per 
tant, acaba essent un planteja-
ment a mig-llarg termini. Co-
mencem amb Logo (llenguat-
ge bàsic i instruccions fàcils i 
clares); d’aquí passem a l’Scratch 
que ja fan servir en algunes es-
coles programant per blocs de 
forma molt senzilla, visual i 
intuitiva; el Karel, un llenguat-
ge més sofisticat; Python, el 3r 
llenguatge de programació més 
utilitzat al món; HTML; Linux; 
Sistemes numèrics,...

És el preliminar a dedicar-se 
a la robòtica /programació/ 
informàtica?

Entenem que la programació és 
(i serà cada vegada més) la base 
en molts àmbits laborals. De fet, 
les proves PISA 2021 ja contem-
plen l’avaluació del pensament 
computacional dels alumnes, 
reforçant encara més la missió, 
visió i valors de Codelearn.
Al final, però, no volem que 
únicament aprenguin progra-
mació o robòtica i el dia de 
demà siguin programadors o 
programadores, sinó que volem 
que siguin persones capaces 
de veure les coses d’una forma 
diferent, analítica i lògica, inde-
pendentment de l’àmbit laboral 
on es trobin. 

Doneu certificats oficials que 
acreditin els nivells? Són con-
validables a la universitat?
A Codelearn seguim un pla 
d’estudis, que es troba en cons-
tant evolució, el qual preveu 
l’aprenentatge des del nivell més 
baix, i on cada alumne estableix 
el seu propi ritme d’aprenentat-
ge, però sempre seguint el pla 
d’estudis actualitzat. 
Hem estructurat l’aprenentatge 
en 3 nivells, (més un introduc-
tori) en què a cada nivell s’ad-
quireixen noves competències i 
coneixements. Al final de cada 
nivell, l’alumne pot obtenir una 
certificació pròpia de Codele-
arn on s’acredita que l’alumne 
té el nivell de coneixements 
corresponent en cada un dels 
llenguatges de programació 
avaluats, però de moment sense 
una convalidació a nivell acadè-
mic reglat.

A quina edat és aconsellable 
iniciar-se? 
L’experiència ens diu que com 

més aviat millor. Aconsellem a 
partir dels 7 anys, quan ja hi ha 
un mínim de comprensió lec-
tora, però cada alumne és dife-
rent, i tenim alumnes que s’han 
inscrit tot just han acabat de 
fer els 6 anys. Per aquesta raó, 
aconsellem fer abans una sessió 
de prova on avaluem la possibi-
litat d’incorporar-se en aquesta 
franja d’edat.
En d’altres països la programa-
ció ja és una assignatura obliga-
tòria (com Anglaterra, Canadà 
o Austràlia) que forma part del 
currículum escolar a partir dels 
5 anys. 
Aquí voldria fer esment d’una 
de les nostres finalitats: trencar 
els tòpics que la informàtica és 
només cosa de nens. No és cert. 
Tenim noies brillants als nostres 
centres (al igual que nois) que 
ens animen a intentar reduir 
l’escletxa actual.

Fins a quina edat agafeu 
alumnes?
Fins fa un parell d’anys treba-
llàvem la franja d’edat dels 7 
als 18 anys. Però darrerament, 
s’ha obert l’aprenentatge a to-
tes les persones adultes que 
tinguin interès en aprendre 
què és això de la programació 
pas a pas, d’una forma molt 
senzilla. Tenim algun alum-
ne major d’edat que treballa 
els continguts en la modalitat 
online, però el nostre repte 
és obrir un grup de persones 
adultes amb aquestes inquie-
tuds, i que assisteixin al cen-
tre en un horari separat dels 
menors, ja que tot i treballar 
els mateixos continguts, l’en-
foc i els ritmes acaben essent 
un xic diferents.

Codelearn

Xavi i Àlex

Parlem amb l’Àlex i en Xavi de l’escola Codelearn, un projecte iniciat per un grup de professors de la UPC, que va néixer sota la visió de pares que volien millorar 
l’educació que rebien els seus fills, preparant-los per als reptes del futur. I Codelearn va ser la resposta a través de la Programació i el Pensament  computacional, 
donant-los les eines perquè siguin capaços de ser ells qui decideixen Què fan, i Com interactuen amb la tecnologia de cada moment. Aquesta idea ha anat creixent 
i ara ja som uns 25 centres arreu del territori.
PIA PRAT / LA VEU

Quines mesures de seguretat 
heu pres amb el COVID?
En tot moment seguim les re-
comanacions que donen les 
autoritats sanitàries, extremant 
les precaucions i centrant-nos 
en l’ús obligatori de la masca-
reta dins el centre, així com el 
distanciament, la neteja de les 
mans, i la neteja dels equips i 
espai cada vegada que un nou 
alumne en fa ús..

Teniu pensat fer classes tele-
màtiques en el cas de que hi 
hagi infectats a algun grup?
L’extraescolar que oferim es basa 
en la metodologia que combina 
l’educació presencial i l’educació 
online, altrament conegut com 
Blended learning.
És un tipus d’educació molt 
complet que permet superar les 
dificultats de l’educació a dis-
tància i aprofita els avantatges 
que presenten ambdós tipus 
d’educació per oferir una for-
mació flexible que permet fer 
un seguiment individualitzat de 
l’alumne i el fa més partícip del 
seu propi aprenentatge
A banda, en el cas que hagués-

sim de fer un tancament tem-
poral del centre per algun cas 
declarat o sospitós de COVID, 
únicament canviaríem la classe 
presencial per videoconferèn-
cia en grups reduïts, tal i com ja 
varem fer el mes de març quan 
es va declarar el confinament de 
la Conca d’Òdena. Per tant, po-
dem dir que és una extraescolar, 
a prova de confinament.

Com veieu el futur docent en 
el vostre camp?
Ho veiem com un complement 
molt necessari per als nostres 
fills. La societat, i els aprenen-
tatges canvien constantment, 
a més, el grau d’exigència del 
mercat laboral és cada vegada 
més gran, no tant en titulaci-
ons, sinó en com som capaços 
d’afrontar els reptes a través 
dels coneixements que tenim i 
sobretot en les ganes d’apren-
dre constantment. I és aquí on 
creiem que Codelearn aporta el 
seu granet de sorra, estimulant 
el pensament a l’hora de resol-
dre petits problemes, a través 
d’un mitjà que per els nens i ne-
nes acaba essent un simple joc.



La logopèdia és la discipli-
na clínica que s’encarrega 
de l’avaluació, el diagnòs-

tic, rehabilitació i reeducació 
del llenguatge, la parla, la veu, 
la comunicació i les disfuncions 
orofacials en infants i adults.

QUAN S’HAURIA D’ANAR 
AL LOGOPEDA?
S’hauria d’acudir al logopeda 
quan es necessita assessora-
ment, avaluació o intervenció 
en totes les alteracions relacio-
nades amb la comunicació hu-
mana.
La derivació al logopeda pot ve-
nir des d’odontòlegs, ortorrino-
laringòlegs, foniatres, mestres, 
pediatres, psicòlegs, etc. 
És important poder realitzar 
una valoració de manera pre-
coç, establir uns objectius i 
elaborar un pla d’intervenció 
adaptat i individualitzat a cada 
pacient, per tal d’abordar eficaç-
ment el motiu de la consulta.
Si parlem d’infants, els signes 
d’alerta més comuns són:
• Inici de la parla retardat, pocs 
recursos lingüístics o la no uti-
lització del llenguatge com a ve-
hicle de comunicació.
• Incomprensió d’ordres senzi-
lles per part de l’adult.
• Parla inintel·ligible, és a dir, 
els adults no l’entenen correcta-
ment.
• Dificultat per produir fone-
mes, substituint-los per d’altres 

o ometent-los en el moment de 
parlar.
• Disfluències, és a dir, si apareix 
quequeig o bloqueig en l’acte de 
parlar.
• Poc vocabulari per la seva 
edat.
• Dificultat per construir frases, 
mala organització de les parau-
les o omissió d’aquestes.
• Alteracions o dificultats a l’ho-
ra de menjar. Maloclusions (no 
tanca correctament la boca), 
hipotonia o hipertonia dels òr-
gans orofacials necessaris per 
l’acte de mastegar i deglutir, així 
com també interposició de la 
llengua entre les dents.
• Respirador oral (respirar per 
la boca).
• Alteracions en la veu. Presèn-
cia de disfonies o afonies amb 
freqüència.
• Dificultats en la lectura (lec-
tura lenta, omissió o substitució 
de lletres, paraules, bloqueig) i 
l’escriptura (omissió i/o substi-
tució de lletres, unió de lletres 
o paraules, faltes d’ortografia, 
mala cal·ligrafia).
• Dificultats en la comprensió 
de textos, exercicis i problemes 
de matemàtiques.

Si parlem d’adults, els signes 
d’alerta més comuns són:
• Alteracions en la veu. Disfo-
nies o afonies freqüents.
• Parla disfluent, amb quequeig 
i bloquejos.

• Dificultat per mastegar i/o 
empassar.
• Facilitat per ennuegar-se.
• Alteració de la parla o el llen-
guatge degut a una malaltia 
neurodegenerativa com l’Es-
clerosi Múltiple, el Parkinson, 
l’ELA.
• Alteracions de la parla, el llen-
guatge o la deglució degut a un 
ICTUS.

EL NOSTRE EQUIP INTER-
DISCIPLINARI
A KÜO Espai d’Aprenentatges 
s’intervé de manera adaptada i  
individualitzada a cada pacient 
però també de manera coordi-
nada amb altres professionals 
per tal d’assolir un pla d’inter-
venció eficaç. 
El nostre equip és interdisci-
plinari, ja que està format per 
logopedes, psicòlegs infantils i 
adults i nutricionistes. A més, 
freqüentment es realitzen co-
ordinacions amb altres profes-
sionals externs necessaris en la 
intervenció amb el pacient, com 
són els mestres, otorinolaringò-
legs, fisioterapeutes, pediatres, 
òptics-optometristes, odontò-
legs, etc), per tant, també for-
mem part d’un equip multidis-
ciplinari.

QUÈ TREBALLEM A KÜO 
ESPAI D’APRENENTATGES?
- Logopèdia
- Psicologia
- Reforç escolar
Treballem les matèries d’educa-
ció primària utilitzant les eines 
pròpies de l’escola de l’alumne i 
ampliant-lo amb més material 
atractiu, dinàmic i manipulatiu.
- Nutrició humana i dietètica:
• Hàbits alimentaris 
• Embaràs i lactància 
• Sobreprès i obesitat 
• Esportistes 
• Nens i adolescents
• Menopausa 

 

Logopèdia, què és?
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Metodologia utilitzada a KÜO

KUO
Espai d’aprenentatges

LOGOPÈDIA • PSICOLOGIA • REFORÇ ESCOLAR • NUTRICIÓ

   6 3 3 . 1 5 5 . 4 4 1  info@centrekuo.com

C/Masquefa 10 - local 3
Igualada

www.centrekuo.com
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Com a pares tots volem 
el millor per als nos-
tres fills i ens preocupa 

el seu benestar mental, físic i 
intel·lectual. En aquest sentit, 
la música és una part essenci-
al i important de la vida d’un 
nen i ofereix molts avantatges 
que poden beneficiar positiva-
ment als nostres fills a mesura 
que creixen. Els expertes des-
taquen cinc beneficis que la 
música pot aportar als petits:
1. Ajuda a millorar la seva 
capacitat intel·lectual. Múl-
tiples estudis científics han 
demostrat que la música ofe-
reix nombrosos avantatges 
per a la salut dels més petits. 
Un d’aquests beneficis és que 
ajuda a millorar la seva capa-
citat intel·lectual i la memòria. 
La música ajuda a estimular 
l’hemisferi dret i afavoreix el 
desenvolupament de la lectu-
ra, les matemàtiques i la part 
més emocional. 
Això per si sol hauria de ser 
suficient motivació per voler 
que els nostres fills s’involu-
crin amb aquest tipus d’acti-
vitats.
2. Ajuda a desenvolupar ha-

Saber tocar un instrument musical des de petits

bilitats socials. Mentre crei-
xen, molts nens s’enfrontaran 
al desafiament d’adaptar soci-
alment. 
La millor manera d’ajudar-los 
a superar aquesta situació és 
animar-los a aprendre a to-
car un instrument musical o 
formar part d’un cor. Això els 
ajuda a desenvolupar habilitats 
socials, a relacionar-se amb les 
persones, a treballar en equip, 
així com els ensenya tècniques 
de lideratge i disciplina i a 
apreciar les recompenses i els 
èxits.
3. La música permet desenvo-
lupar la confiança. Aprendre 
a tocar un instrument musical 
pot ajudar molt a reforçar la 
confiança. Quan un nen s’ado-
na que pot desenvolupar una 
habilitat per si mateix, experi-
menta un impuls en la seva 
confiança. A mesura que passi 
el temps, millorarà i tindran 
encara més confiança en les 
seves possibilitats.
4. Inspira creativitat. Els mú-
sics són algunes de les perso-
nes més creatives de la socie-
tat. Ja sigui identificant una 
nota, reproduint-se correcta-
ment o tocant un instrument, 

els nens desenvolupen el seu 
esperit creatiu. Una cosa que 
els pot aportar un avantatge la 
resta de la seva vida.
5. La música ensenya paci-
ència. Si alguna vegada hem 

observat tocar a un conjunt de 
música, el més destacable, més 
enllà de la qualitat musical, 
és la paciència de cada músic. 
Els membres han d’esperar el 
senyal de la persona a càrrec 

abans de tocar o en cas contra-
ri no hi haurà harmonia en la 
peça que estiguin tocant. Això 
és el mateix que passa amb els 
nens que aprenen a reconèixer 
i interpretar qualsevol so.

L’edat ideal perquè un nen co-
menci a aprendre a tocar un ins-
trument musical és a partir dels 
5 anys d’edat. L’aprenentatge mai 
ha de ser imposat pels pares, ja 
que la lliure elecció de l’infant li 
permetrà desenvolupar millor 
les seves aficions. Per tant, sem-
pre serà el nen qui triarà l’ins-
trument que vol tocar, encara 
que els millors instruments per 
introduir-se en la música són la 
flauta i el piano, perquè no exi-
geixen massa.
Però, abans de res, ha de agra-
dar-li. Si el nen es mostra inte-
ressat per la música i per l’ins-
trument musical que ha triat 
l’aprenentatge serà un estímul 
que estarà mogut per la moti-
vació. Si els pares volen que el 
seu fill aprengui aviat, és essen-
cial comprovar que el profes-

sor que triïn tingui experiència 
amb alumnes molt petits. A les 
millors escoles, no intenten en-
senyar a aquests nens res com-
plicat o amb disciplina, però, 
el professor aprofita l’amor dels 
nens per la màgia i la seva es-
pontaneïtat. Les classes es con-
verteixen en una sessió de jocs 
amb música i moviment, els 
nens aprenen jugant i no com a 
tasca obligatòria.
Per a nens entre 2 i 5 anys, amb 
una baixa capacitat motriu i 
amb dificultat per centrar llarga 
estona en una tasca, són ideals 
els instruments fàcils de tocar 
i que emeten melodies simples 
com xilòfons, tamborins, bon-
gos o petits pianos.
A partir dels 6 anys, els nens 
poden abordar la música des 
d’una altra perspectiva perquè 

ja poden entendre les notes 
musicals. Poden començar amb 
els instruments més senzills de 
cada família com el clarinet, el 
tambor, el violí, la guitarra o el 
piano.
Aquests són alguns instruments 
musicals ideals per introduir els 
nens en la música amb els seus 
avantatges i inconvenients:
- Guitarra: és molt popular i as-
sequible a la butxaca dels pares, 
encara que al principi pot costar 
estrènyer les cordes.
- Piano: poden iniciar-se des 
dels 3 anys en escoles de música, 
encara que el seu preu és costós.
- Flauta: no pesa i és fàcil de 
transportar, a més ajuda a l’in-
fant a controlar la respiració.
- Bateria: tocar-la bé no és sen-
zill però permet a l’infant ex-
perimentar amb sons.

Per quin instrument començar?

Escola de piano i guitarra

Classes de només 3 i 4  alumnes.
Amb distància de seguretat.

Amb els instruments desinfectats.
Amb gel hidroalchòlic a l’entrada i sortida.
Mascareta obligada per a majors de 7 anys.

Ensenyament personalitzat.

Informació permanent en els telèfons:
 656 648 719 i 692 177 161

Ctra. de Manresa 57.  IGUALADA

Clases online  De dilluns a dissabte. Horaris de matí i tarda
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La majoria de nens no 
finalitza l’activitat di-
ària amb la jornada 

escolar, sinó que va a classes 
extraescolars, que en ocasi-
ons poden suposar un estrès 
per al petit.

Què hem de tenir en comp-
te per escollir correctament 
aquestes activitats?
En moltes ocasions, és la 
jornada laboral dels pares la 
que determina el temps que 
els nens ocupen en activi-
tats extraescolars. Els pares 
necessiten mantenir els seus 
fills ocupats després de l’es-
cola, fins que acabin de tre-
ballar i puguin tenir-ne cura. 
Malgrat que de vegades es 
tracta d’una necessitat, és im-
portant no abusar d’aquestes 
activitats i tenir en compte 
diferents aspectes per escollir 
les més adequades per a cada 
nen.
En general, la majoria de 
nens practiquen algun tipus 
d’esport durant les hores ex-
traescolars. Els idiomes, so-
bretot l’anglès, i les activitats 
relacionades amb la música o 
el teatre també ocupen gran 
part del temps extraesco-
lar dels nens. En els últims 
temps, alguns col·legis han 
afegit activitats més innova-
dores com el ioga o la psico-
motricitat .
Les activitats extraescolars 
poden ser molt positives, 
sempre que no s’abusi d’elles, 
deixin temps lliure i motivin 
al petit. Només així, el teu fill 
podrà desenvolupar aptituds 
i capacitats, i passar-s’ho bé 
al mateix temps. Cal pensar 
sempre en el nen i no en ocu-
par les hores de treball, ja que 
aquestes activitats poden ge-
nerar estrès i cansament en-
tre els petits.
A continuació, exposem una 
sèrie d’aspectes que poden 
ajudar a escollir les activitats 
extraescolars més adequades 
per a cada nen:
- Tenir en compte el pressu-
post disponible i l’oferta de 
cada centre: avui en dia, la 
majoria d’escoles i instituts 
disposen d’una gran varie-
tat d’activitats extraescolars 
i, moltes vegades, estan sub-
vencionades. Alguns ajun-
taments ofereixen un seguit 
d’activitats gairebé sense cost 
econòmic afavorint que mol-
tes activitats estiguin a l’abast 
de moltes famílies.
- No sobrecarregar el nen 
amb tasques extraescolars i 

assegurar-se que disposa de 
temps lliure per a activitats 
de caràcter lúdic: les tasques 
posteriors a la jornada escolar 
mai no han d’ocupar el temps 
d’activitats necessàries per 
als més petits com descansar, 
fer els deures, jugar i passar 
temps amb la família .
- Tenir en compte les circums-
tàncies i el caràcter de cada 
nen: cada nen és diferent i té 
les seves particularitats i, per 
això, unes activitats que són 
adequades per a uns poden 
no ser-ho per a altres. Així, 
per exemple, si un nen és molt 
tímid, les activitats en grup 
poden ajudar a socialitzar i 
obrir-se, i si un petit és inqui-
et, un excés d’activitats espor-
tives pot ser contraproduent i 
augmentar el seu nerviosisme.
- Donar preferència als gustos 
del nen i que així estigui mo-
tivat: és important que els pe-
tits donin la seva opinió sobre 
les activitats que els agrada-

ria practicar i, encara que els 
pares poden orientar-lo, mai 
han d’escollir o imposar una 
activitat. Només així els nens 
estaran motivats i podran di-
vertir-se, al mateix temps que 
desenvoluparan les seves capa-
citats en la matèria en qüestió. 
Si l’activitat es converteix en 
una obligació, la resposta del 
nen pot ser contraproduent, a 
més de generar estrès.
- Fer un seguiment de les ac-
tivitats del nen i saber com 
evoluciona: és important que 
els pares s’involucrin en les ac-
tivitats extraescolars dels nens 
i sàpiguen com evolucionen. 
Per això, es pot preguntar als 
professors, als orientadors i als 
mateixos nens. Així, es podrà 
detectar si se senten estres-
sats, desmotivats o cansats, i 
si aquestes activitats afecten al 
rendiment escolar.
Els nens també han de tenir 
temps per jugar
El joc és tan important pel 

Activitats extraescolars: sí, però cal trobar l’equilibri

desenvolupament dels infants, 
que ha estat reconegut per l’Alt 
Comissionat de les Nacions 
Unides per als Drets Humans, 
com un dret de cada nen. El 
joc és part del nostre patrimo-
ni evolutiu, és fonamental per 
a la salut i ens ofereix oportu-

nitats per practicar i perfec-
cionar les habilitats neces-
sàries per viure en un món 
complex.
El joc permet als infants 
utilitzar la seva creativitat 
mentre desenvolupen la seva 
imaginació, destresa, força 
física, capacitat cognitiva i 
emocional. També els per-
met desenvolupar habilitats 
socials i emocionals, i s’ha 
demostrat que els nens que 
juguen amb joguines, actu-
en com a científics i aprenen 
buscant i escoltant el que els 
envolta. 
S’ha demostrat que el joc aju-
da als nens a ajustar-se a la 
configuració de l’escola i fins 
i tot a millorar la preparació 
dels aprenentatges, els com-
portaments d’aprenentatge 
i les habilitats de resolució 
de problemes. El joc millo-
ra l’estructura i la funció del 
cervell i promou la funció 
executiva (és a dir, el procés 
d’aprenentatge, en lloc del 
contingut), que ens perme-
ten perseguir els objectius i 
ignorar les distraccions.

C/ Gardènies, 20 · 08700 
Igualada · Tel. 93 8045005

secretaria@peopleigualada.com

c/Aurora, 60-66 (Pl. Cal Font), Igualada
Tel. 669 701 198 

brodadetsigualada@gmail.com

Brodats personalitzats
Arranjaments de roba
Detalls per als més petits

Un fil vermell
Av. Barcelona, 20 baixos

08700  Igualada
Tel. 674681218                                    

unfilvermell

T‘agrada la moda?
Tens moltes idees?

Vine i les faràs realitat.



La dansa constitueix una 
de les nostres relacions 
més genuïnes amb l’uni-

vers. És una capacitat pre-ver-
bal, que s‘inicia fins i tot abans 
que l’infant pugui formar cap 
paraula. Així doncs, es tracta 
d’una aptitud innata en els in-
fants, que es manifesta abans 
de tenir control sobre el llen-
guatge i que sovint s‘empra 
quan els pensaments o les 
emocions són massa podero-
ses per ser expressades només 
amb paraules.

Els infants es mouen d’una 
manera totalment natural: per 
aconseguir mobilitat, per ex-
pressar un pensament o sen-
timent, i també perquè fer-ho 
els proporciona alegria i plaer. 
Quan el seu moviment co-
mença a esdevenir conscient-
ment estructurat i el fan amb 
coneixement de la seva finali-
tat i beneficis, es converteix en 
dansa.
La dansa és un mètode natural 
d’aprenentatge i una forma bà-
sica d’expressió. Els nens apre-

nen els patrons del moviment 
tan fàcilment com aprenen el 
llenguatge.
De la mateixa manera que to-
tes les societats han anat creant 
formes de representació visual 
o han organitzat diferents sons 
en forma de música, també or-
ganitzen moviments i ritmes 
en una o més formes de dan-
sa. No obstant això, mentre els 
nostres sistemes educatius per 
a la infància generalment in-
clouen dibuix i música, sovint 
s’obliden de la dansa.
Creiem que és imprescindible 
que es proporcioni als infants 
els beneficis del desenvolupa-
ment i les oportunitats d’apre-
nentatge únic que provenen 
d’organitzar el moviment en 
l’experiència estètica de fer 
dansa.

Quins són els beneficis de la 
dansa?
La dansa és una poderosa ali-
ada per al desenvolupament 
dels atributs d’un infant en 
creixement, ajudant-lo a as-
solir la maduresa psicològica, 

L’educació a través de la dansa

emocional, social i cognitiva. 
Els beneficis físics de la dan-
sa són generalment acceptats, 
però la seva contribució activa 
a la maduresa de nens i nenes 
tot just es comença a apreciar 
d’un temps ençà.
- Desenvolupament físic: La 
dansa implica un major ventall 
de moviments, coordinació, 
força i resistència que moltes 
altres activitats físiques. Això 
s’aconsegueix a través de pa-
trons de moviment que apor-
ten a la mainada una bona 
coordinació i memòria kines-
tètica. Ballant utilitzen tot el 
cos i és una excel·lent forma 
d’exercitar-lo. Els nens petits 
són naturalment actius, però 
la dansa els ofereix una inte-
ressant via per ampliar les se-
ves possibilitats de moviment.
- Maduresa emocional: La 
dansa promou la salut psicolò-
gica i la maduresa dels nostres 
infants. Nens i nenes gaudei-
xen de l’oportunitat d’expressar 
les seves emocions mitjançant 
el ball i prenen consciència 
d’ells mateixos i dels altres a 

través del moviment creatiu.
- Consciència social: La dan-
sa propicia la trobada, la in-
teracció i la cooperació entre 
persones. La mainada aprèn 
a comunicar idees als altres 
a mitjançant la immediatesa 
del moviment corporal, a 
banda d’aprendre a treballar 
en grup integrant-se dins 
d’una dinàmica d’equip amb 
els seus companys de dansa.
- Desenvolupament cogni-
tiu: Els nens i nenes més pe-
tits aprenen a generar un mo-
viment espontani que respon 
a qüestions o problemes que 
poden ser resolts amb una 
resposta física. El moviment 
proporciona l’enllaç entre la 
idea, el problema o intenció, i 
el resultat o solució. Això en-
senya un nadó, a un infant i, 
també a nosaltres, els adults, 
a entendre el món amb una 
nova perspectiva. La relació 
entre moviment, desenvolu-
pament intel·lectual i educa-
ció és un camp d’estudi en es-
tat embrionari que tot just ha 
començat a ser explorat.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  |  25Dijous, 10 de setembre de 2020



Durant l’adolescèn-
cia és fàcil i habitual 
que els joves es plan-

tegin si han de continuar o 
no amb la pràctica esportiva 
de manera regular. Cal tenir 
en compte que mai se’ls ha 
d’obligar a fer un esport quan 
no ho volen. Parlar-hi  per 
guiar-los i acompanyar-los és 
la millor manera d’afrontar 
aquesta situació.
Hi ha diverses causes que 
provoquen l’abandonament 
dels nois i noies de l’esport. 
D’una banda, aquest abando-
nament pot venir donat pel 
tipus d’esport. És a dir, quan 
som davant esports de molta 
exigència física o esports en 
els quals són necessaris uns 
nivells tècnics que no són 
a l’abast de qualsevol nen o 
nena.
El canvi d’esport escolar a 
esport federatiu pot suposar 
també una causa d’abando-
nament. És el moment en què 
la competició passa a tenir el 
protagonisme i ja no som da-
vant la idea de fer un esport 
escolar en el qual tothom ha 
de jugar. Això fa que nens i 
nenes que no destaquen de-
cideixin abandonar l’esport, 
perquè senten que no com-
pleixen les expectatives. Així, 
en molts casos, és durant 
l’adolescència quan es gene-
ren més abandonaments de la 
pràctica esportiva.
A tot això s’hi afegeix que, 
en aquesta important etapa 
de la vida, es viu un canvi en 
les prioritats: de ser un nen o 
nena dependent dels pares, 
el jove passa a convertir-se 
en un ésser social que té una 
necessitat contínua, no no-
més d’estar amb els “col·le-

gues”, sinó de ser acceptat per 
ells. Un noi o noia pot tenir 
la sort que el grup d’amics o 
amigues sigui el mateix que el 
que comparteix esport. Ales-
hores les ganes de fer esport 
continuaran i les prioritats de 
l’adolescència es conjugaran 
idealment amb la pràctica es-
portiva.

Diferències entre sexes
Altres raons també impor-
tants, sobretot en el cas de 
les noies, poden ser la por a 
fer el ridícul davant dels al-
tres durant la competició o 
la vergonya davant algunes 
situacions, com el fet de ser 
al vestidor o a la dutxa des-
pullats davant la resta. O el 
simple fet que l’equipació 
que s’ha de fer servir per 
competir no els faci sentir 
gens còmodes.

Què s’ha de fer? Com cal ac-
tuar quan l’adolescent plan-
teja que vol abandonar l’es-
port?
Com en tota situació de con-
flicte intern, l’adolescent ha 
de poder triar i prendre la 
decisió per si mateix, i així 
és com ho ha de sentir. Ha 
de creure que és una decisió 

exclusivament seva. L’única 
manera d’aconseguir que un 
noi o noia en plena adoles-
cència vulgui replantejar-se 
la decisió de deixar l’esport 
és fer-li entendre que els be-
neficis, en aquest cas de fer 
esport, superen les raons per 
les quals té ganes d’abando-
nar. Els pares i mares han 
d’aconseguir seure amb el fill 
o filla i parlar de tot plegat: 
saber quines són les raons 
que fan que vulgui deixar de 
fer esport, comprendre-les i, 

a partir d’aquí, fer entendre 
els beneficis de fer esport.

El paper dels entrenadors i 
entrenadores i dels moni-
tors i monitores
Per últim i respecte als mo-
nitors i monitores, sempre 
que aquests en siguin cons-
cients i coneguin aquesta eta-

pa, són part protagonista de 
tot aquest procés i, per tant, 
han d’estar molt atents davant 
qualsevol situació que suposi 
un avís de possible abando-
nament. “Un cop l’alarma es-
tigui encesa, els entrenadors  
i entrenadores han de mante-
nir-se propers, i saber que, en 
la majoria dels casos, són un 
referent per als seus jugadors 
i jugadores. D’aquesta mane-
ra, poden treballar la moti-
vació tant durant la pràctica 
(canviant alguns aspectes de 

l’entrenament que afavorei-
xin la participació o, en el 
moment de la competició, 
potenciant-ne la presència), 
com en els moments de ves-
tidor, on poden generar no-
ves situacions que facilitin 
la integració en el grup, etc. 
L’etapa de l’adolescència no 
és en concret un moment en 

el qual hi hagi esports que 
siguin contraproduents res-
pecte de qualsevol altra etapa 
de creixement anterior. En 
aquest sentit, hem d’entendre 
que es tracta d’un moment 
de continu desenvolupament 
i que hi haurà una sèrie d’es-
ports menys ideals respecte 
d’altres.
Seria bo allunyar-se d’aquells 
esports que impliquin aixe-
car pes. Aquests esports po-
sen en joc tot l’aparell mus-
cular i els òrgans de fixació. 
La deficient maduració 
òssia pot generar despre-
niments epifisials o, encara 
pitjor, la hipertròfia muscu-
lar que pot comportar una 
menor talla. Els esports d’alt 
impacte, com poden ser les 
gimnàstiques esportiva o 
rítmica, que generen mi-
crotraumatismes repetitius 
i sobrecàrrega del treball 
raquidi, tampoc no són gai-
re recomanables. Per últim, 
s’hauria d’anar amb compte 
amb els esports de lluita per 
les possibles tensions repe-
titives, cops i caigudes que 
comporten. Pel que fa a la res-
ta, qualsevol esport pot donar 
bons resultats en aquesta eta-
pa que és l’adolescència.

26  |  ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Dijous 10 de setembre de 2020

Com evitar l’abandonament de l’esport 
a l’adolescència?

c/ St Martí de Tous, 18 baixos
Igualada. Tel. 606 5413 68 (Pilar)

Classes per a nens 
Classes per a adults

Totes les tècniques
Tots els estils
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

L’Ajuntament de Cas-
tellolí ha arribat a un 
acord amb l’empresa 

Fast Parcmotor, especialit-
zada en la formació i cursos 
de conducció, perquè impar-
teixi cursos de conducció 
segura als joves del municipi 
d’entre 18 i 25 anys al Circuit 
Escola Parcmotor de Caste-
llolí. L’objectiu dels cursos és 
complementar la formació 
que ja es dóna a les autoes-
coles perquè els joves apren-
guin a conduir de forma 
més segura. El curs s’adreça 
només a aquells joves que ja 
hagin aprovat el carnet de 
conduir.
D’altra  banda, el conveni 
signat entre l’Ajuntament i 
l’empresa també inclou cur-
sos de conducció segura 
per a majors de 60 anys, en 
aquest cas partint d’uns pa-
ràmetres diferents, revisant 
mals hàbits i aprenent a con-
duir amb més seguretat els 
vehicles actuals. La formació 
se centrarà sobretot en aug-

mentar la rapidesa i capacitat 
de reacció davant de situaci-
ons imprevistes, com ara fer 
frenades d’emergència o sor-
tejar obstacles.
La formació va específica-
ment dirigida als més joves i 
als més grans ja que són els 
col·lectius més vulnerables a 
l’hora de conduir; els joves a 
causa de la seva inexperièn-
cia perquè tot just han sortit 
de l’autoescola i la gent gran 
per un tema d’hàbits i pels 
canvis tecnològics que s’han 
produït en el món dels vehi-
cles.
L’alcalde de Castellolí, 
Joan Serra, ha destacat que 
“aquesta col·laboració és una 
notícia excel·lent pels veïns i 

Castellolí formarà joves i avis en conducció segura al 
Circuit Parcmotor

L’Ajuntament ha signat 
un conveni amb l’em-
presa Fast Parcmotor 

perquè imparteixi cur-
sos de conducció segura 
al Circuit Escola Parc-

motor de Castellolí

veïnes de Castellolí, que po-
dran aprendre a conduir amb 
seguretat de la mà d’una em-
presa local experta i única en 
aquest àmbit”. Afegeix que 
“la formació també incidi-
rà en la sostenibilitat, ense-
nyant a conduir eficientment 
per gastar menys combusti-
ble i reduir les emissions”.
Per la seva banda, el director 
de l’empresa Fast Parcmotor, 

Marcel Castany, ha explicat: 
“en les formacions recreem 
situacions límit com la pèr-
dua del control del vehicle 
per una relliscada provocada 
per una taca d’oli o una pla-
ca de gel i ensenyem a recu-
perar-ne el control. També 
treballem molt les frenades 
d’emergència ja que el fre és 
el nostre millor aliat i so-
vint la gent no sap frenar ni 

utilitzar l’ABS, fins i tot li te-
nen por”. Castany apunta que 
“l’objectiu és donar eines als 
conductors perquè quan es 
trobin en una situació de risc 
a la carretera sàpiguen com 
actuar i es puguin minimitzar 
els accidents”
Fast Parcmotor és un centre de 
formació especialitzat en la for-
mació i cursos de conducció per 
a tot tipus de vehicles i nivells.

EL BRUC / LA VEU 

“Amb les coses del menjar 
no s’hi juga”. L’equip de 
govern del Bruc diu que 

aquesta dita expressa el que 
senten actualment, que “cal 
cuidar el que és important, i 
l’atenció a la salut, ho és”.
Des d’abans de la COVID-19 
els representants municipals 
estan reivindicant es prestin 
els serveis sanitaris que reque-
reix la població del Bruc que 
al consultori local. Tot i les 
converses que han mantingut 
amb les autoritats sanitàries, i 

els oferiments de col·laboració 
que han fet, a hores d’ara, expli-
quen, “veiem amb preocupació 
la falta d’un pla de treball con-
cret per reobrir el consultori 
del Bruc”.
“Ens vam fer càrrec de la situa-
ció d’excepcionalitat que havia 
generat la COVID i de la ne-
cessitat de donar temps per po-
sar en ordre els serveis i opti-
mitzar els recursos disponibles. 
Així ho vam defensar pública-
ment. Ens preocupa que el que 
ha de ser excepcional passi a 
ser normalitzat”, afegeixen des 
del govern municipal.

I segueixen, “de cap de les ma-
neres podem acceptar que es 
normalitzi un consultori tan-
cat, com no podem deixar de 
dir que part dels problemes 
que patim a nivell de serveis 
sanitaris són conseqüència de 
les retallades pressupostàries i 
de la manca d’una aposta que 
permeti mantenir un servei 
sanitari català de qualitat i pro-
per”.
Ara mateix, la població del 
Bruc ha de fer 18 km per anar, 
per exemple, des de Montser-
rat Parc al CAP d’Esparregue-
ra, o 10 Km, per anar del Bruc 

centre al CAP. Des del consis-
tori entenen que “cal aprofitar 
al màxim les potencialitats que 
ens donen les noves tecnolo-
gies, però aquests usos no po-
den anar en detriment d’una 
atenció sanitària de proximitat 

adaptada a les necessitats de la 
població”.
Per acabar el seu comunicat, 
el govern del Bruc expliquen 
que han traslladat en repeti-
des vegades a la Consellera 
aquestes preocupacions.

El Bruc segueix reclamant que es reobri el consultori local

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES
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ÒDENA / LA VEU 

Òdena celebrarà 
aquest divendres l’11 
de setembre i ho farà 

amb un dels actes que és de 
més tradició odenenca any 
rere any, el canvi de senyera 
a la torre del Castell.
La Diada començarà a les 
deu del matí amb el canvi de 
senyera a la torre del castell 
d’Òdena amb la participació 
dels membres de pubillatge 
i el consistori. Com és tra-
dicional, abans d’hissar-la, 
tots ells faran la signatura a 
la senyera que onejarà al cim 
de la torre fins al setembre 
de 2021. L’acte és obert a la 
participació de tothom.
Seguidament s’ha progra-
mat una visita guiada pel 
municipi odenenc per saber 
dels seus orígens. En Josep 
Vicenç Mestre guiarà i ex-
plicarà en un recorregut pel 
barri de la Font, St. Miquel i 
carretera de Manresa, “L’ei-
xample d’Òdena, història i 
anècdotes”. El punt de sorti-
da serà a les 10.30 a la Torre 
del Castell
Finalment i per cloure la 
celebració de la Diada, a les 
dotze del migdia a la plaça 

Major es podrà gaudir de 
sardanes, una de les activi-
tats més nostrades al nostre 
país que aniran a càrrec la 
Cobla Lluïsos de Taradell.
Tots els actes se celebraran 
seguint les mesures de se-
guretat establertes davant la 

Òdena commemora l’11 de setembre 

Covid-19. En aquest sentit, 
per motius de prevenció, en-
guany no tindrà lloc la tradi-
cional Festa de la Verema.
Per a més informació es pot 
consultar el programa a la 
web de l’ajuntament:
 www.odena.cat.

ÒDENA / LA VEU 

Divendres va acabar 
a la Plaça Major 
d’Òdena el VIIè cicle 

‘Música i Patrimoni, organit-
zat per l’Ajuntament d’Òdena, 
amb la col·laboració de l’asso-
ciació Harmonics in Caelum 
i el suport de la Diputació de 
Barcelona. L’últim concert el 
va fer el duet ReAcords, amb 
Gilma Acosta a la veu i Jau-
me Grau a la guitarra, que va 
fer un recorregut musical co-
mençant als anys 60 fins arri-
bar a l’actualitat.
Aquesta edició del cicle de 

Òdena tanca el VIIè Cicle de concerts 
‘Música i Patrimoni’ amb el duet ReAcords

concerts, que a les sis edi-
cions anteriors havia tingut 
les capelles com a escenari, 
aquest any s’ha hagut d’adap-
tar a les mesures de prevenció 
derivades de la crisi sanità-
ria de la COVID-19. Amb 
l’objectiu de seguir endavant 
amb la cultura d’una manera 
totalment segura, els organit-
zadors han buscat nous espais 

a l’aire lliure, amb bona rebu-
da del públic assistent.
El primer dels concerts de 
‘Música i Patrimoni’, amb el 
Trio Vintage a l’exterior de 
l’església Verge de la Pau, va 
ser el passat dia 3 de Juliol. 
Abril Montmany, acompa-
nyada per Aleix Colom al 
piano i Edmon Bosch al vi-
oloncel, van interpretar mú-
sica moderna coneguda per 
tot el públic. Els van seguir el 
duet de les Germanes Pinyol 
el passat 24 de juliol a l’espla-
nada del casc antic de l’Espelt 
amb un repertori de cançons 
de sempre, d’avui i pròpies.

Arran de les mesures de 
prevenció derivades del 
COVID-19 s’ha traslla-

dat a l’aire lliure

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Els socis i sòcies de la 
Unión Cultural Extre-
meña Anoia reunits 

en l’assemblea general or-
dinària van escollir aquest 
dissabte Cruz Granado per a 
presidir l’entitat. 
Cruz Granado és el nou 
president de la Unión Cultu-
ral Extremeña Anoia. En el 
seu primer parlament com 
a president va agrair la seva 
elecció i es va comprometre 
a treballar en equip amb la 
voluntat de fer de la UCE 
Anoia, una entitat referent 
per als extremenys de l’Ano-
ia i de Catalunya.
Granado també va marcar 
com a prioritat de la Junta, 
“la promoció i la defensa de 
la cultura i la tradició extre-
menya sense deixar de ban-
da la cultura catalana”.
A banda de la presidència, 
Cruz Granado, s’encarregarà 
de la coordinació dels cors i 
danses i de la gestió del llibre 
de socis així com de les sub-
vencions.
En aquest mandat l’acom-

panyaran, David Borrega, 
fins ara president de la UCE 
Anoia i que ara s’ocuparà de 
les finances de la casa regi-
onal. Un altre dels històrics, 
Francisco Nevado, coordi-
na els grups de treball i és 
el portaveu de l’entitat. Alta 
Gracia és l’adjunta a Cultura 
i Sònia Nevado, l’adjunta a 
Secretaria. 
Julián Holgado i Antonio 
Mora són els responsables 
dels utillatges i de l’ordre 
dels magatzems i Keta Bor-
rega s’ocuparà dels viatges, 
dels assumptes eclesiàstics i 
del grup de playback Teatro 
60.
Natalia Mora és la responsa-
ble del grup El Buen Yantar, 
mentre que Julia Escalante i 
Margarita Granados ho son 
del vestuari i Natalia Mora i 
Julia Escalante són responsa-
bles també de les compres.
Jessica Ramos i Pedro Alco-
ba acaben de configurar la 
nova Junta Directiva de l’en-
titat. La primera com a pro-
fessora i ajudant de dansa i el 
segon com a responsable del 
muntatge dels xiringuitos.

Cruz Granado, nou 
president de la Unión 
Cultural Extremeña Anoia

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

VIATJA SEGUR PER EL COVID I EVITA AGLOMERACIONS

NETEJA REGULAR DEL VEHICLE AMB OZÓ
DONEM GEL HIDROALCOHÓLIC A TOTOHOM ABANS DE PUJAR AL VEHICLE

ÚS DE MASCARETES I GUANTS SI AL CLIENT LI FES FALTA

HIGIENITZACIÓ I DESINFECCIÓ CONTÍNUA DELS SEIENTS I DELS ESPAIS 
DESPRÉS DE CADA SERVEI

#MESQUEUNTAXI
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MONTBUI / LA VEU 

Ja han finalitzat els treballs 
d’arranjament i reforç del 
mur d’escollera sobre el 

riu Anoia al barri del Pi. 
L’obra ha permés refer el mur 
d’escollera, modificant alçades 
i elements constructius. Amb 
la nova actuació s’ha donat 
solució a les filtracions d’ai-
gua derivades del col·lector 
existent, també s’ha inclòs la 
colocació d’uns anclatges ade-
quats a la dimensió i funcio-
nalitat de l’obra, i s’ha afavorit 
un acabat que garanteix del tot 
l’estabilitat de l’actuació. De la 
mateixa manera s’ha treballat 
per garantir que la proposta 
constructiva tingués el mínim 

impacte possible en l’entorn.
Aquestes tasques d’arranja-
ment i reforç han tingut com 
a objectiu resoldre definiti-
vament els problemes deri-
vats de la construcció inicial 
d’aquest mur d’escollera, el 
qual va patir despreniments 

Finalitza l’obra al mur d’escullera 
sobre el riu Anoia al barri del Pi

parcials durant els anys 2015 i 
2018, sempre amb posteriori-
tat a pluges fortes.
Els treballs s’han dut a ter-
me durant aquest 2020 i han 
anat a càrrec de l’empresa 
Perfo-Roca, per un total de 
387.000 euros. 

MONTBUI / LA VEU 

Les obres de construcció 
del nou vial per a via-
nants i bicicletes fina-

litzaran a finals d’aquest mes 
de setembre, un cop s’enlles-
teixin diferents treballs del 
nou eix viari, i que estan vin-
culats als subministraments 
que travessen el recorregut i 
al mateix acabat del vial. 
El nou vial ja és plenament 
visible, enllaça la sortida sud 
del Nucli Urbà montbuienc 
amb la rotonda de la C-37 que 
dóna accés a la Deixalleria 
Municipal. Té una longitud 
de 600 metres, una amplada 

de 2’5 metres i estarà dividit 
en dos carrils perquè hi cir-
culin persones i bicicletes, en 
ambdós sentits de circulació. 
El nou vial, ja asfaltat, ha anat 
a càrrec de l’empresa JJ Asfal-
cat. Les obres han tingut un 
cost de 182.000 euros.
Cal recordar que aquest tram 
és el primer de la via verda 
que acabarà enllaçant els dos 
principals nuclis de Montbui. 
Val a dir que des dels Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament de 
Montbui ja es treballa en el 
projecte que donarà continu-
ïtat a aquest vial, i que és una 
de les prioritats de l’Equip de 
Govern municipal.

El nou vial per a vianants 
i bicicletes, aviat

MONTBUI / LA VEU 

Fins el proper dimarts 
15 de setembre es po-
den presentar a l’Ajun-

tament de Santa Margarida 
de Montbui les sol·licituds als 
ajuts econòmics en l’àmbit del 
comerç per a activitats condi-
cionades per l’Estat d’Alarma. 
Aquests ajuts són gestionats 
per la Mancomunitat Inter-
municipal de la Conca d’Òde-
na (MICOD).
Els titulars dels establiments 
que van haver de tancar arran 
del que establia el Reial Decret 
de declaració de l’Estat d’Alar-
ma poden rebre un ajut de 
1.500 euros.  Els titulars dels 
establiments que, malgrat no 
veure suspesa la seva activitat, 
han patit una disminució de la 
seva facturació de com a mí-
nim el 70% en relació amb el 
segon trimestre de l’any 2019, 
podran rebre un ajut de 1.000 
euros.
Els imports definitius que 
s’atorguin en concepte de sub-

venció, seran iguals per a cada 
beneficiari, dins de cada grup 
(activitats paralitzades o no 
paralitzades però amb pèrdua 
de facturació), sempre dins la 
limitació de la dotació pres-
supostària existent. En funció 
del nombre de sol·licituds i la 
dotació pressupostària exis-
tent, es determinarà l’import 
final de la subvenció a atorgar 
als beneficiaris.
La presentació telemàtica és 
obligatòria en el cas de les 
empreses. Si el sol·licitant de 
la subvenció és una persona 
física, pot optar per dues for-
mes de tramitació: presentar 
la sol·licitud presencialment al 
Registre d’Entrada de l’Ajun-
tament de Santa Margarida de 
Montbui, o bé realitzar la tra-
mitació per internet. 
Per presentar la sol·licitud 
presencialment, en el cas de 
persones físiques, s’ha de de-
manar cita prèvia trucant a 
l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui al telèfon 
93 803 47 35. 

Ajuts econòmics per al 
comerç local
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MONTBUI / LA VEU 

Des de finals de juliol 
està en marxa el nou 
servei de recollida 

porta a porta pels residus vo-
luminosos de Montbui. El ser-
vei ha complert amb escreix 
les expectatives, realitzant-se 
de mitjana una trentena de re-
collides setmanals prèviament 
concertades. El servei es ma-
terialitza tots els dimarts amb 
la recollida d’objectes com ara 
mobles (sofàs, portes, armaris, 
taules, cadires), plàstics volu-
minosos domèstics, matalas-
sos, somiers, electrodomèstics 
diversos, etc. 
El funcionament del servei 
és senzill. Es recullen aquells 

voluminosos que es concer-
ten prèviament. Per fer-ho, cal 
trucar al número de telèfon 
de l’Ajuntament montbuienc 
938034735, o bé escriure un 
correu electrònic a montbui.
mediambient@montbui.cat. 
Un cop fet aquest tràmit, el 
dimarts corresponent, cal di-
positar els residus davant del 
portal de casa, unes hores 
abans de l’hora concertada per 
a la recollida.
Des de l’Ajuntament, a través 
del Departament de Medi 
Ambient i en col·laboració 
amb l’empresa que du a terme 
aquest servei de recollida, es 
treballa per detectar possibles 
males practiques i es senyalit-
za i s’adverteix a la ciutadania 

en aquells punts on encara es 
donen abandonaments in-
discrimats d’objectes volumi-
nosos. Cal recordar que els 
abandonaments de volumino-
sos que no compleixin la nor-
mativa municipal poden ser 
objecte d’una sanció de fins a 
1.500 euros.
Cal recordar que altres residus 
com la runa, vidres o pneu-
màtics s’han de traslladar 
obligatòriament a la deixa-
lleria municipal. Tampoc no 
es recullen per aquest sistema 
els residus procedents d’acti-
vitats econòmiques. L’horari 
d’atenció de la deixalleria és 
de dimarts a divendres de 10 
a 13 h i de 16 a 19 hores, i els 
dissabtes de 9 a 14 hores.

Balanç positiu del servei de recollida 
porta a porta dels residus voluminosos

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
celebrarà la Diada Na-
cional de Catalunya 

amb un seguit d’actes que 
començaran demà divendres 
amb un espectacle infantil, 
En Kirus se’n va a la Selva, 
que es farà a la plaça dels 
Països Catalans a les 11 del 
matí, com a prèvia de l’Acte 
Institucional, que començarà 
a les 12.
L’endemà dissabte es podrà 
gaudir del concert de Cesk 
Freixas en acústic, el qual 

farà dues sessions, una a les 8 
del vespre i l’altra a les 10 de la 
nit, també a la plaça dels Pa-
ïsos Catalans. I diumenge 13 
a l’Ateneu Gumersind Bisbal 
es representarà l’obra La far-
maciola del malalt imaginari a 
càrrec de la companyia Terra 
Teatre. Serà a les 7 de la tarda.
També diumenge, de les 10 del 
matí a les 2 del migdia al Casal 
de la gent gran es podrà donar 
sang. Cal apuntar-se a donar-
sang.gencat.cat.
Tots els espectacles són amb 
reserva prèvia a l’Ajuntament, 
al telf. 93 808 6075.

La Pobla de Claramunt 
celebra l’11 de Setembre

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquesta setmana, el mercat 
setmanal de Vilanova del 
Camí, es celebrarà el dijous 
en comptes del divendres do-
nada la festivitat de l’11 de 
setembre, Diada Nacional de 
Catalunya.
Mercat Ambulant al passeig 
de la Industria 2
El mercat ambulant dels di-

vendres es va traslladar, a 
finals de maig, al passeig de 
la Indústria, per fer-lo més 
segur en el marc de la deses-
calada. Les parades s’ubiquen 
per sectors, des de la plaça 
Margarida Xirgu fins gairebé 
a tocar de la plaça dels Clara-
munt i s’ha habilitat una di-
recció única de circulació de 
persones per tal d’evitar els 
creuaments innecessaris. 

Aquesta setmana el 
Mercat es farà avui dijous

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El trio musical format 
per Sheila Grados i 
Laia Esquinas, a la veu, 

i Marta Olivé al piano, ens 
oferiran aquest divendres 11 
de setembre, coincidint amb 
la Diada Nacional de Cata-
lunya, una actuació musical 
amb versions de tots els temps 
als jardins de Can Muscons.
L’actuació, que tindrà lloc a 
les 22:00 h, s’emmarca dins 
del cicle musical “Can Mus-
cons és nota!” que va iniciar 
el passat divendres amb el 
cantautor Èric Vinaixa.
Des de la regidoria de Festes, 

amb l’estreta col·laboració 
del departament de Cultura, 
aposten una vegada més pel 
talent local en una progra-
mació ininterrompuda des 
del mes de juliol a excepció 
dels dies que ha estat impos-
sible per les inclemències del 
temps.
Amb aquestes activitats, ex-
plica la regidora de Festes, 
Eva Vadillo, “el govern muni-
cipal vol mantenir una aposta 
ferma per un format de cultu-
ra segura amb totes les mesu-
res de seguretat ja que aquest 
ha estat un dels sectors més 
castigats per l’actual situació 
de pandèmia”.

Sheila Grados, Laia Esquinas i Marta 
Olivé aquest divendres a Can Muscons

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Un any més, ERC Vi-
lanova del Camí, ha 
organitzat un espec-

tacle infantil per celebrar la 
Diada de l’11 de setembre en 
família. L’activitat, que s’ha 
hagut d’adaptar a les mesures 
de seguretat, es farà a la plaça 
Margarida Xirgu, i començarà 
a les 11:00 h.
Des d’ERC asseguren que no 
han volgut perdre l’ocasió per 
seguir promocionant la cul-
tura i gaudir-la en família. En 

aquesta ocasió es podrà gaudir 
d’un espectacle amb la com-

panyia deParranda i els seus 
contes encaixonats.  Un recull 
de contes diversos, explicats de 
forma diferent per aprendre la 
diversitat i varietat amb què 
poden explicar històries.
Per assistir a l’espectacle, és 
obligatori l’ús de la mascareta; 
signar el full de responsabili-
tat, mantenir la distància de 
seguretat i utilitzar el gel hi-
droalcohòlic.  L’aforament és 
limitat i des de l’organització 
demanen a les persones assis-
tents que respectin les seves 
localitats.

Vadillo assegura que “Vilano-
va és un municipi amb grans 
artistes i molt talent propi i 
des de l’Ajuntament serem al 
seu costat perquè creiem en 
el seu potencial i perquè ells 
també són la cara visible del 
nostre poble”.
Per accedir al recinte és obli-
gatori l’ús de mascareta, sig-
nar la declaració de respon-
sabilitat, passar el control de 
temperatura, desinfectar-se 
les mans i complir amb la dis-
tància i les mesures de segu-
retat. L’aforament està limitat.
El CF Vilanova oferirà servei 
de bar, amb entrepans i begu-
des, a partir de les 20:00 h.

ERC Vilanova del Camí celebrarà la 
Diada en família

Interessats trucar:
636 92 52 98
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha engegat 
la campanya de pro-

moció del comerç local “Vall-
bona Comerç, sempre al teu 
costat”. L’objectiu és incenti-
var la compra de proximitat 
i  ajudar als seus comerciants, 
un sector que ha demostrat 
ser clau durant el confina-
ment. La campanya està pen-
sada per a promocionar el 
comerç alhora que introdueix 
elements de reciclatge ja que, 
entre altres coses, obsequia 
amb bosses de cotó i cotes de 
malla per a la compra de frui-
ta i verdura.
El dimarts 15 de setembre 
serà el tret de sortida i fina-
litzarà l’11 d’octubre amb el 
sorteig d’un talonari valorat 
en 200€ en compres als co-
merços de Vallbona.
L’Ajuntament està repartint 
per totes les cases material in-
formatiu sobre la campanya 
acompanyat d’una bossa de 
cotó amb el logo i lema de la 
campanya, una cota de malla 
per la compra de fruita i ver-
dura, una butlleta per a par-
ticipar en la campanya i un 
fulletó amb les indicacions.
Les butlletes s’han d’omplir 
amb tres compres a tres co-
merços diferents. Cada bo-

tiga segellarà la compra feta 
al seu comerç i un cop feta la 
tercera compra, el veí o veïna 
haurà de dipositar-la en l’ur-
na que tindran els comerços. 
El 16 d’octubre es realitzarà el 
sorteig entre totes les butlle-
tes dipositades a totes les ur-
nes. Abans però, els primers 
1000 compradors/es tindran 
premi, ja que les primeres 
1000 compres s’obsequiaran 
amb una altra bossa de cotó.
El regidor de promoció eco-
nòmica, Jordi Rabell, explica-
va que “ara més que mai hem 
de fer costat al nostre comerç, 
si el comerç local guanya, 
guanyem tots i totes” i afe-
gia que “aquesta campanya 
ens permet promocionar el 
comerç amb l’afegit del valor 
ecològic que li hem sumat, 
fem doble sensibilització; la 
importància de cuidar el co-
merç i la importància de cui-
dar el medi ambient”.

S’impulsa la campanya 
“Vallbona Comerç: 
sempre al teu costat” HOSTALETS DE P. / LA VEU 

L’acte institucional el di-
vendres a les 13.00 i l’ac-
tuació d’en Peyu dissabte 

a les 22.00 són les dues úniques 
propostes que, enguany, a cau-
sa de la pandèmia, formen part 
del programa de festes de l’On-
ze de Setembre als Hostalets de 
Pierola. Mesures higièniques i 
la compra d’entrades anticipa-
da a un preu simbòlic marquen 
aquests dos actes a les acaballes 
d’un estiu totalment atípic. 
Divendres 11 de setembre, 
coincidint amb la Diada Naci-
onal de Catalunya, es convoca 
a tothom a assistir a l’acte ins-
titucional programat a la plaça 
dels Països Catalans a les 13.00. 
Està prevista la hissada de la 

senyera, parlaments i interpre-
tació musical. Caldrà mante-
nir el distanciament social per 
unitats de convivència i l’ús de 
mascareta.
Per altra banda, dissabte re-
cuperem «L’home orquestra», 
una actuació d’en Peyu, popu-

Actes de l’Onze de Setembre als 
Hostalets de Pierola

lar còmic de TV3, qui fa un 
recull dels seus millors textos 
i els posa en escena. Una bona 
oportunitat per gaudir de la 
ironia i l’humor al que ens té 
acostumats en una reprogra-
mació d’un dels actes prin-
cipals de la Festa Major 2020 
que, finalment, es va haver 
d’anul·lar.
Les entrades estan disponi-
bles a Entràpolis fins a exhau-
rir-ne les unitats previstes per 
a l’aforament. Des de l’Ajunta-
ment es donarà suport tècnic 
presencial per fer les reserves 
el dimarts 8 de setembre de 
18.00 a 20.30 a l’Auditori Cal 
Figueres a totes les veïnes i ve-
ïns que ho necessitin. El cost 
de l’entrada és simbòlic, d’1€, 
per a la gestió de la venda.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El CEM Cal Maristany està 
en període d’inscripcions per 
al curs 2020-2021 amb l’op-
ció de fer una primera classe 
gratuïta i comprovar com es 
viu l’ensenyament musical de 
primera mà. El propòsit és 
començar el 14 de setembre 
de forma presencial però pre-
parats per seguir oferint ma-
tèries de forma virtual.

El curs 2020-2021 s’iniciarà 
presencialment seguint els 
protocols de seguretat i sa-
nitat del Departament d’En-
senyament, però l’escola està 
preparant un pla de contin-
gència en el cas que les activi-
tats tornin a desenvolupar-se 
des de casa. També s’està va-
lorant la integració d’algunes 
assignatures puntuals en for-
mat telemàtic per establir el 
que apunta que serà el nou 

sistema d’ensenyament.
Per poder materialitzar la 
matrícula cal entrar al web 
de l’Ajuntament. Un cop feta 
la gestió, l’escola es posarà en 
contacte per poder definir els 
horaris de les diferents clas-
ses individuals o col·lectives. 
A més, enguany, el centre 
ofereix una primera classe 
gratuïta per comprovar com 
es viu l’ensenyament musical 
de primera mà.

Primera classe gratuïta al CEM Cal 
Maristany
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MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament adopta 
aquesta mesura excep-
cional i preventiva da-

vant l’elevat índex de risc de 
brot existent al conjunt del 
territori i l’imminent inici del 
nou curs escolar. El consisto-
ri sí que manté la tradicional 
ofrena de flors a càrrec de les 
entitats locals.
Masquefa se sumarà aquest 
pròxim divendres 11 de se-
tembre a la commemoració 
de la Diada Nacional de Cata-
lunya. De forma excepcional, 
però, enguany ho farà sense la 
celebració de cap acte popular 
com a mesura preventiva en-
front de l’elevat índex de risc 
de brot existent al conjunt del 
territori i davant l’imminent 
inici del nou curs escolar.
Així, l’única activitat que no 
es veurà afectada per les res-
triccions és la tradicional 
ofrena de flors a càrrec del tei-
xit associatiu local. En aquest 
sentit, totes aquelles entitats 
que ho desitgin podran dipo-
sitar les seves ofrenes durant 

la jornada al passeig Onze de 
Setembre, respectant en tot 
moment les mesures de segu-
retat establertes: ús de masca-
reta i distància social.
L’Ajuntament lamenta les 
molèsties que aquesta me-
sura pugui generar entre els 
veïns i entitats del municipi 
-en especial, entre les per-
sones i associacions directa-
ment implicades anualment 
en l’organització d’actes de 
commemoració de la Diada- 
i agraeix per endavant la seva 

comprensió i col·laboració; 
així com la responsabilitat 
demostrada pel conjunt de la 
població des de l’inici de la 
pandèmia per tal d’evitar el 
contagi i la propagació de la 
Covid-19.
Finalment, des del consistori 
es vol desitjar a tots els mas-
quefins una feliç Diada Naci-
onal de Catalunya i s’emplaça 
al conjunt dels veïns a com-
memorar futures edicions 
d’aquest esdeveniment quan 
la pandèmia això ho permeti.

Masquefa commemorarà la Diada 
Nacional sense actes populars

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

Tous ha celebrat la Fes-
ta Major d’estiu amb 
èxit de participació. 

Tot i les restriccions i limita-
cions d’aforament degut a la 
Covid-19 la resposta dels ve-
ïns i veïnes del poble ha estat 
molt positiva, omplint pràcti-
cament la totalitat dels actes, 
sempre respectant les mesures 
de prevenció adoptades per 
evitar la propagació del vi-
rus. Una demostració que “la 
cultura i les festes són un èxit 
si s’adapten, es controlen i es 
compta amb la col·laboració 
de tothom”, apunta l’Ajunta-
ment.
Teatre, bitlles de Tous, con-
certs, cinema i tallers i acti-
vitats infantils i per a tota la 
família son algunes de les acti-
vitats més destacades d’aques-
ta Festa Major d’estiu, que va 

tenir lloc del 28 al 30 d’agost. 
Un dels esdeveniments amb 
més bona acollida va ser la 
projecció de la pel·lícula “Un 
any a Tous”, que recull els ac-
tes més significatius celebrats 
al municipi de primavera a 
tardor de manera habitual, 
és per això que l’Ajuntament 
ha penjat el film al Canal de 
Youtube del consistori, per tal 
que sigui a l’abast de la ciuta-
dania.
Tot plegat, una gran tasca 
d’organització i coordinació a 
càrrec dels membres de Cin-
quantaTous, la comissió or-
ganitzadora de la Festa Major 
que s’estrena enguany, formada 
pels touencs i touenques que 
fan els 50 anys al llarg del 2020. 
Després de la bona acollida de 
Sant Joan al juny, i ara de la 
Festa Major d’estiu, la comissió 
CinquantaTous ja treballa en la 
Festa Major de novembre.

Tous celebra amb èxit la 
Festa Major d’estiu

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Onze de Setembre, 
Vallbona d’Anoia cele-
brarà la Diada Nacional 

de Catalunya centrada en una 
de les activitats més tradicio-
nals del municipi, la pujada a 
les Banderes.
Així, la caminada a Les Bande-

res serà l’acte commemoratiu 
de la Diada a Vallbona d’Ano-
ia. El punt de trobada serà a la 
plaça de la vila i la sortida co-
mençarà a les 9 del matí. Una 
vegada al cim es penjarà l’esta-
lada. Seguidament es previst 
un esmorzar popular. 
Per una millor organització 

Vallbona celebrarà la Diada amb la 
tradicional Pujada a Les Banderes

i seguir les mesures de segu-
retat cal inscipció prèvia al 
937718259. Hi ha temps fins 
al 9 de setembre.  
Els actes de l’Onze de Setem-
bre estan organitzats per Camí 
Ral i ANC Vallbona amb la 
col.laboració de l’Ajuntament 
de Vallbona

Piera també celebrarà l’11 de Setembre 
en format reduït
PIERA / LA VEU 

Tot i que la Covid-19 ha 
provocat la suspensió 
de la Festa Major, el 

nostre municipi sí que cele-
brarà, tot i que amb restric-
cions, la Diada Nacional de 
Catalunya.
L’11 de setembre, Diada Naci-
onal de Catalunya, s’ha limitat 
a part de les autoritats muni-
cipals, com a representació 
del consistori, l’acte institu-
cional d’homenatge a Rafael 
Casanova.

Per tal d’evitar concentracions, 
s’insta a les entitats i a totes 
aquelles persones que vulguin 
fer una ofrena a que hi vagin al 
llarg del dia i en grups reduïts.
La jornada es tancarà a les 19 
hores, amb el tradicional con-
cert d’havaneres amb el grup 
Barca de Mitjana, que és l’es-
pectacle de divendres del ci-
cle Cultura Segura d’enguany. 
Tota la informació la podeu 
trobar awww.viladepiera.cat/
culturasegura.
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CALAF / LA VEU 

Al passat Ple del 25 de 
maig es van aprovar 
les bases amb relació 

als ajuts al teixit productiu, 
comercial i de serveis afectats 
per la Covid-19. Durant tres 
mesos, totes les persones in-
teressades podien presentar 
la seva sol·licitud i obtenir 
una ajuda econòmica direc-
ta per compensar la baixada 
d’ingressos a causa de la crisi 
sanitària provocada pel coro-
navirus i compensar les des-
peses mensuals relatives als 

subministraments bàsics del 
local com: electricitat, gas, ai-
gua, residus i telèfon. 
L’Ajuntament de Calaf, ha re-
but un total de 15 sol·licituds 
per part de sis comerços, dos 
restaurants, tres persones au-
tònomes i quatre empreses - 
dues de producció i dues de 
serveis -. Els ajuts han estat 
d’entre 200 i 300 euros, en 
relació a la puntuació obtin-
guda, i han suposat el repar-
timent d’un total de 3.000 eu-
ros en ajuts directes al teixit 
productiu del municipi. 

Una quinzena de comerços i empreses 
han sol·licitat els ajuts municipals pels 
efectes de la Covid-19

Tots aquells que no hagin 
demanat la subvenció, però 
estiguin interessats a fer-ho, 
encara hi són a temps fins a 
esgotar la partida. Les sol·li-
cituds cal fer-les des de la seu 
electrònica de l’Ajuntament 
de Calaf, amb una instància 
genèrica i aportant la docu-
mentació necessària detalla-
da a les bases. 
Podeu demanar més informa-
ció o resoldre dubtes contac-
tant amb el Centre de Recursos 
per l’Ocupació al  938 69 82 49 
o marsinachmj@calaf.cat. 

CALAF / LA VEU 

Durant el mes d’agost, 
els vigilants de Calaf 
han hagut d’aixecar 6 

actes a joves amb edats d’en-
tre 15 i 17 anys del municipi 
de Calaf, Sant Martí Sesguei-
oles i Prats de Rei per l’in-
compliment de l’article 11-2 
de l’ordenança municipal de 
civisme i convivència vilata-
na. Principalment, les accions 
incíviques estan relacionades 
amb problemes de soroll de-
nunciades per veïns i veïnes.
D’altra banda, durant l’estiu 
s’ha avisat a la població de 
la obligatorietat de portar 
mascareta a l’espai públic. A 
partir d’ara però, també es co-
mençaran a aixecar actes a les 
persones que incompleixin 
aquesta normativa. 
El govern municipal vol do-

nar resposta a les demandes 
de la ciutadania per acabar 
amb algunes conductes incí-
viques que generen molèsties 
veïnals. Per això, també s’ha 

Els vigilants municipals aixequen 6 
actes aquest agost a Calaf per incivisme

incorporat un nou vigilant 
a la plantilla que permetrà 
al municipi disposar de tres 
agents per poder cobrir un 
marge més ampli d’horaris.

CALAF / LA VEU 

Del 16 al 22 de setembre 
se celebra a Catalunya 
la Setmana Europea 

de la Mobilitat que promou 
hàbits de mobilitat més soste-
nibles, segurs i saludables com 
són els desplaçaments a peu, 
en bicicleta, en transport pú-
blic o amb vehicle elèctric, així 
com visualitzar els canvis pos-
sibles en l’ús de l’espai públic, 
millorar la qualitat de l’aire i la 
reducció de la contaminació. 
Amb el lema ‘Per una mobili-
tat sense emissions’, la Setmana 
del 2020 vol arribar a la neutra-
litat en emissions de carboni al 
2050. 
Des de la Regidoria de Medi 
Ambient de Calaf es promou-
ran dues activitats per tal que 
el municipi també es sumi a 

aquesta iniciativa. El dimecres 
16 de setembre, a les 19.30h, 
tindrà lloc la conferència en 
línia per la plataforma Jitsi “La 
mobilitat sostenible: el vehicle 
elèctric i el punt de recàrrega 
ràpida de Calaf”. Serà a càrrec 
d’Edgar Cristòfol i Jorge Rios, 
de l’empresa ETECNIC energy 
& mobility. Per tal de seguir-la, 
caldrà connectar-se en aquest 
enllaç:  https://meet.jit.si/Cala-
fMobilitat
D’altra banda, el diumenge 20 
de setembre a les 09h es realit-
zarà una gimcana amb bicicle-
ta per Calaf. Serà apta per a tots 
els públics i caldrà portar un 
dispositiu mòbil amb accés a 
Internet. La sortida serà des de 
la plaça dels Arbres. Per apun-
tar-se, cal inscriure’s a l’Ajun-
tament trucant al 93 869 8512 
ext. 4 i a arenascm@calaf.cat.

Calaf es suma a la 
setmana Europea de la 
mobilitat sostenible

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

PROMOCIÓ BH ATOM-X CARBON
(Carboni a preu alumini)

doble suspensió bateria 720Wh carboni 
200€mes+24 quotes - alumini a partir de 100€ mes 



esports
L’Igualada Rigat cau a semifinals de la 
Lliga Catalana per un ajustat 3 a 2

L’HC Piera es posa en 
marxa amb la il·lusió 
renovadaHOQUEI PATINS / LA VEU 

L ’Igualada Rigat va cau-
re aquest dijous passat 
contra el CE Noia per 

3 a 2 i es va quedar un pas de 
jugar la final de la Lliga Cata-
lana. Els igualadins van tenir 
l’empat ven a prop, amb una 
falta directe en l’últim minut 
de partit, però Roger Bars no 
va encertar el gol que hauria 
estat l’empat a tres i que hau-
ria forçat la pròrroga.
Els arlequinats es van veure 
superats pels penedesencs 
durant la primera part i di-
verses intervencions d’Eladi 
Deitg van evitar que el resul-
tat se n’anés més enllà del 2 
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a 0 amb què es va arribar al 
descans. La pressió del Noia 
no deixava atacar amb co-
moditat als igualadins, que 
no van tenir massa ocasions 
de marcar en aquest primer 
temps.
En la segona meitat els igua-
ladins van sortir amb més 
decisió d’atacar la porteria 
rival i això es va traduir amb 
el 2 a 1, anotat per Roger 
Bars, aprofitant el rebot con-
tra la tanca d’un xut llunyà 
del capità Ton Baliu. Minuts 
més tard, però, el Noia tor-
nava a ampliar diferències, 
que l’ajudaven a jugar amb 
més tranquil·litat. Tot i això, 
els anoiencs van seguir re-

mant per aconseguir com a 
mínim l’empat, i si van acos-
tar. Primer amb el gol de 
Marc Palau que suposava el 
3 a 2 i després amb una falta 
directe en l’últim minut que 
Roger Bars no va aconseguir 
transformar.
Així doncs, acabava l’aven-
tura de la Lliga Catalana per 
l’Igualada Rigat, que com-
petia després de cinc mesos 
sense fer-ho i aconseguia 
arribar a semifinals d’aquest 
primer torneig de pretempo-
rada. La  Lliga Catalana se la 
va acabar emportant el Bar-
ça, després d’imposar-se al 
Noia a la final per un resultat 
de 3 a 7.

Foto: Xavi Garcia

HOQUEI PATINS / LA VEU 

El primer equip de l’Ho-
quei Club Piera ja ha 
començat els entrena-

ments de pretemporada, per 
a preparar el seu debut a Na-
cional Catalana, el darrer cap 
de setmana de setembre.
La principal novetat de la 
plantilla és l’arribada del 
nou entrenador, l’igualadí 
Raül Ramírez, fins ara a l’HC 
Montbui.
L’equip pierenc tornarà a llui-
tar per estar entre els millors, 
i és per això que manté bona 
part del bloc de la temporada 
anterior, que no va arribar a 
finalitzar, i que es va classifi-
car per al grup pel títol.
Els nous fitxatges per al nou 
HC Piera són Joan Muntané, 
Nil Garreta i Ferran Yeste de 
l’Igualada HC. A la porteria 
arriben dos nous components 
Oriol Xaus i Jordi Gallart.
Això sí segueix gran part del 
bloc que tan bé ha rendit en 
els darrers anys: Marc Mun-
tané, Daniel Fernández, Fer-
ran Marc, Marc Gumà i Pep 
Vilaseca. Raül Ramírez està 
acompanyat en el cos tècnic 
per Josep Tudó i Feli Fernán-
dez.
El nou tècnic del Piera s’ha 

mostrat “superil·lusionat i 
molt content d’estar al Piera”. 
L’igualadí, amb força vincu-
lació amb el club, ha afegit 
“hem tingut la sort de muntar 
un equip molt potent i com-
pensat amb jugadors bons en 
totes les posicions”. Sobre els 
objectius d’aquesta tempo-
rada, Ramírez ha assenyalat 
“que encara és d’hora de mar-
car-nos un objectiu, preferim 
tenir objectius curts, com 
conjuntar-nos com equip”. 
L’extècnic del Montbui ha re-
cordat que la temporada pot 
venir amb sorpreses: “Amb 
això del Covid hem d’estar 
preparats per improvisar”.
Recordem que han deixat el 
club: Albert Gramunt, Álex 
Ferrer, Jaume Arnau Mar-
quès, Àlex Martínez i Arnau 
Dilmé, a banda del tècnic 
Joan ‘Xinu’ Doncel, que ha 
fitxat pel Burguillos extre-
meny.
L’inici de lliga està previst per 
al 26 de setembre, sense saber 
encara el calendari i format 
de competició.
Aquesta temporada, 2020-
21, és la del 60è aniversari de 
l’entitat, i la junta directiva 
treballa per fer algun tipus de 
conmemoració, si la situació 
sanitària ho permetés.

HOQUEI PATINS / LA VEU 

L’Igualada Femení està 
deixant molt bones 
sensacions en els dos 

primers partits de pretempo-
rada. Tot i la derrota contra 
el CP Voltregà per 5-3, Toni 
Aranda està consolidant un 
equip descarat, jove, fort, 
tècnic, potent, amb caràcter 
i gol.
Les primeres ocasions clares 
van ser per a les igualadines 
però no es van materialitzar. 
Qui no perdonaven eren les 

locals que es posaven 2-0 no-
més amb el minut 3 de joc, 
gràcies a una acció individual 
de Berta Tarrida i al remat a 
gol de la Judit Burgaya en un 
contraatac.
Les igualadines mantenien 
la mateixa dinàmica de tocar 
i crear accions més o menys 
clares que alguna vegada el 
pal i alguna altra la portera 
igualadina del CP Voltregà, 
Teresa Bernadas, impedien 
estrenar el marcador anoienc. 
Al minut 10, l’argentino-es-
panyola Piojo Ramon, posava 

el tercer gol de les locals en 
un marcador injust pel joc 
que s’estava veient a l’Oliveras 
de la Riva de Sant Hipòlit.
Però les locals encara marca-
rien el quart en un xut creuat 
a l’escaire llarg de la porteria 
igualadina. El resultat no des-
mereixia l’esforç del Igualada 
Femení i en una clara opció 
de gol, l’àrbitre assenyala-
va falta directa favorable a 
l’equip de Toni Aranda. L’en-
carregada de llançar-lo era 
la Carla Claramunt, però la 
bona intervenció de la Teresa 

Bernadas desfeia l’ocasió de 
les visitants.
Iniciada la segona part i amb 
les noves consignes de Toni 
Aranda al vestidor, les igua-
ladines escurçaven distàncies 
en els primers quatre minuts 
amb dos gols de Pati Miret. El 
primer en un fort xut frontal i 
el segon en tocar un xut exte-
rior de Carla Claramunt.
El marcador anava reflectint, 
ara sí, el que succeïa a la pista. 
Al minut 35 però, Judit Bur-
gaya marcava el seu segon gol 
per posar el cinquè pel Vol-

tregà. Les locals feien també 
un bon partit.
A tres minuts del final, Car-
la Claramunt marcava el seu 
gol executant a la perfecció 
un contraatac de 3 contra 1. 
Les igualadines van apretar 
en els darrers instants però 
les locals van aguantar bola 
per matar el partit deixant-lo 
en un 5-3 final que deixa 
molt bones sensacions al pú-
blic restringit igualadí, que va 
poder presenciar aquest inte-
ressant partit al Oliveras de la 
Riva de Sant Hipòlit. 

L’Igualada Femení HCP arrenca amb bones sensacions

��������������������������������
��
��	�����

�������������������������������������

���������������������������������������������
���������������



ESPORTS  |  35Dijous 10 de setembre de 2020

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Dos eren els trials de 
que constava l’ini-
ci del campionat del 

món de trial a l’aire lliure que 
es disputaren el dissabte i el 
diumenge a l’estació d’esquí 
francesa de Isola 2000.
Tres eren els pilots anoiencs 
que hi participaren, Toni Bou, 
Pol Medinyà i Àlex Canales.
Al trial del dissabte, Bou amb 
Honda fou el vencedor a TR1, 
Àlex Canales quart amb TRRS 
a Trial 125 i Pol Medinyà 21è 
amb TRRS a Trial2.
Al trial del diumenge va saltar 
la sorpresa amb el tercer lloc 
de Bou que es va resentir de 
problemes físics a l’esquena i 

el braç dret. Excel·lent segona 
posició d’Àlex Canales a Trial 
125 i 24è Pol Medinyà a Tri-
al2.
Això comentava Bou al final 
de la prova francesa: “Crec 
que el balanç de el cap de set-
mana és positiu dins de les 
condicions en què ens tro-
bem. Serà un campionat molt 
complicat per a nosaltres ja 
que les carreres són molt se-
guides. Tot i sí, lluitarem per 
estar el millor possible per a 
la següent carrera”.
Amb el seus primer i tercer 
lloc, Toni Bou lidera el campi-
onat que aquest cap de setma-
na continuarà amb dues proves 
més a Pobladura de las Regue-
ras a la província de Lleó.

Atletes del CAI participaran aquest 
cap de setmana als Campionats 
d’Espanya a Madrid

Magnífic podi de Gerard 
Farrés i Armand Monleón 
a la Baja Polònia

Toni Bou arrenca 
posant-se líder

MOTOR / JOSPE M. VIDAL

Puntuable per la Copa 
del Món de la FIA per 
Cross-Country Bajas, 

es va disputar la Baja Polònia 
amb la participació del pilot 
bagenc Gerard Farrés copi-
lotat per l’anoienc Armand 
Monleón amb Can-AmX3 
dins la l’especialitat de buggis.
Cinc eren els trams de que 
constava la prova al llarg del 
divendres, dissabte i diumen-

ge. La classificació de l’equip 
català va ser molt bona, acon-
seguint finalitzar en el segon 
lloc dins la categoria T4, en 
unes condicions molt dures 
per la pluja i el fang.
Pel que fa al també anoienc 
Jordi Vidal, dins la logística 
de l’equip format per Nasser 
Al-Attiya i Mathieu Baumel 
amb el Toyota Hylux oficial, 
aquests van haver d’abando-
nar per problemes de motor 
quan lideraven la prova.

ATLETISME / LA VEU 

Dos atletes del C.A. 
Igualada Petromira-
lles participaran els 

propers dissabte i diumenge, 
12 i 13 de setembre en la gran 
cita de l’atletisme estatal, els 
100ens Campionats d’Espanya 
Absoluts a l’aire lliure, que en-
guany es disputaran en diver-
ses pistes de Madrid i rodalies: 
als estadis de Vallehermoso i 
Moratalaz (Madrid), a Getafe i 
Alcobendas.

És la competició més espera-
da pels atletes que accedeixen 
a participar-hi, i enguany, una 
de les poques competicions de 
l’elit estatal en aquest inusual 
període, per la pandèmia de la 
Covid-19. 
Jordi Yoshinori Matsuoka 
prendrà part en el salt de llar-
gada, amb una millor marca 
de 7,42 m., assolida al mòdul 
cobert d’Igualada, el passat 31 
de gener.    
Lahcen Ait Alibou participa-
rà en la prova dels 5.000 m.ll., 

amb un millor registre en-
guany de 14’00”92,  assolit el 
passat 24 d’agost a Castelló.
D’altra banda el saltador Edu-
ard Fàbregas, entrenador del 
CAI i atleta de l’Intec-Zoití 
d’Osca, participarà en el Salt 
d’Alçada, amb una millor mar-
ca de 2,16 m. assolida el 2 de 
juny del 2019 a Osca.
Les proves podran ser seguides 
pel canal esportiu de RTVE 
Teledeporte i també per Inter-
net, mitjançant la pàg. web de 
la RFEA, dissabte i diumenge.

BÀSQUET / LA VEU 

La Veu de l’Anoia i el 
Club Bàsquet Igualada 
han renovat la col·la-

boració entre les dues entitats 
igualadines. Així, el diari dis-
posarà de dos cartells publi-
citaris al poliesportiu de Les 
Comes, a més de tenir una 
pista al seu nom en el 3×3 
que organitza el club durant 
el mes de juny.
Per altra banda, totes les in-
formacions del CB Igualada 
apareixeran tant a La Veu de 
l’Anoia cada divendres com 
a veuanoia.cat sempre que hi 
hagi alguna novetat, conver-
tint-se així amb un dels mit-

jans de comunicació oficials 
del club.
El conveni el van signar la di-

rectora de La Veu de l’Anoia, 
Pia Prat, i el president del CB 
Igualada, Jordi Balsells.

La Veu i el CB Igualada allarguen el 
conveni de col·laboració

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS

L’actual Junta Gestora de l’Igualada Hoquei Club informa amb 
caràcter o�cial a tots els socis i d’acord amb els estatuts de l’entitat, de 
la convocatòria d’eleccions a la presidència del club.
El calendari que regirà aquesta convocatòria d’eleccions és el següent:

7 de setembre de 2020 – Convocatòria d’eleccions.
9 de setembre de 2020 – Constitució de la Junta Electoral.
14 de setembre de 2020 – Inici de presentació de candidatures.
28 de setembre de 2020 (19:00h) – Fi de presentació de candidatu-
res, proclamació de candidatures i inici de la campanya electoral o 
proclamació de la guanyadora en cas que només hi hagi una sola 
candidatura.
24 d’octubre de 2020 – Celebració d’eleccions en cas d’haver-se 
presentat dues o més candidatures.

Cal proveir els càrrecs de president, vicepresident, secretari, tresorer 
i vocal. La condició per a ser elector i/o candidat és ser soci al corrent 
de pagament a data 7/09/2020.

El cens electoral resta a disposició de tots els socis, a les o�cines del 
club, �ns el 23/10/2020.

En cas de celebrar-se eleccions, aquestes es realitzarien el dissabte 
24 d’octubre de 2020 de 15:00h a 19:00h al pavelló de Les Comes, 
coincidint amb el partit de l’OKLliga entre l’Igualada RIGAT HC i CP 
Calafell.

Els electors, per poder exercir el seu dret a vot, s’hauran d’acreditar 
amb el carnet de soci i el DNI/Passaport.
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU 

El regidor de Promoció 
Cultural, Pere Camps, 
va presentar dimecres 

la nova programació del Te-
atre Municipal Ateneu, que 
anirà de setembre a gener. 
“Ningú no s’hauria imaginat, 
quan vam presentar la tem-
porada a finals de l’any passat, 
com canviarien les coses per al 
teatre durant l’any 2020. Sor-
tosament s’han pogut repro-
gramar els espectacles ajor-
nats a causa de la Covid-19, 
que s’havien previst encara 
que amb l’aforament complet. 
Tot i així reprenem la progra-
mació amb una dotzena d’es-
pectacles”, ha explicat Camps.

Les novetats de la temporada
El fet de reprogramar ha pro-
vocat que en aquest semestre 
no hi hagi nous abonaments, 
sinó que es mantenen els de la 
temporada anterior. Per a les 
novetats d’aquesta temporada 
caldrà comprar l’entrada, amb 
els preus que s’indiquen per a 
cada obra. Una de les nove-
tats és la del diumenge 20 de 
setembre, a les 7 de la tarda, 
dia en què el Teatre Municipal 
l’Ateneu acollirà l’espectacle 
de Josep M. Ribaudí ‘Kabrota’, 
Elles. A punt de fer 80 anys, 
l’autor ha escrit i ha posat la 
música a les històries de deu 
dones, explicades a través de 
la memòria d’una tia àvia que 
ho sap tot. La dramatúrgia i 
direcció és de Sílvia Sanfeliu i 
els arranjaments musicals són 
de Txema Riera, que també 
els interpreta al piano. L’actriu 
i cantant Mònica Vives Foix 
dona vida a tots els personat-
ges. Hi ha entrades disponi-
bles al web www.teatremuni-
cipalateneu.cat de 16, 14 i 10 
€.
La segona novetat és el projec-
te Encara hi ha algú al bosc, la 
nova producció del Teatre de 
l’Aurora i de l’equip de Cultura 
i conflicte. El projecte compta 
amb un muntatge teatral, un 
documental i una instal·lació 
fotogràfica que recull les veus 
de les dones que van sobreviu-
re a les violacions com a estra-
tègia ètnica durant la guerra 
de Bòsnia. L’espectacle, dirigit 
per Joan Arqué i amb drama-
túrgia d’Anna Maria Ricart, és 
interpretat per Ariadna Gil, 

Montse Esteve, la igualadina 
Judit Farrés, Magda Puig, Òs-
car Muñoz, Pep Pascual i Erol 
Ileri. Es preestrena a Igualada 
abans del Festival Temporada 
Alta i la temporada al TNC. 
Es podrà veure el dissabte 10 
d’octubre, a les 9 del vespre, i 
se’n poden reservar les entra-
des al web del teatre.

Els espectacles amb abona-
ment de la temporada ante-
rior
Els espectacles amb abona-
ment de la temporada anterior 
(Els ocells; La dona del 600; La 
consagració de la primavera, i 
Una història real), tenen l’afo-
rament complet, però la ma-
teixa setmana de la funció es 
podrà consultar si s’ha allibe-
rat alguna entrada que s’hagi 
pogut produir durant el pro-
cés de reassignació, i es poden 
adquirir a través del portal 
d’Internet del teatre.

La programació infantil de 
Xarxa Igualada
La programació infantil de 
Xarxa Igualada estrena tem-
porada amb l’espectacle de la
companyia igualadina Farrés 
brothers i cia, Orbital, escri-
ta i dirigida per Jordi Palet. 
La Mariona, el Yuri i el Nil 
jugaven a marcians de petits. 
Un dia, les seves òrbites es 
bifurquen i es perden la pis-
ta. Són adults, la Mariona és 
a punt de fer realitat el somni 
de tots tres: viatjar de veritat 
cap a l’espai. Es volen acomi-
adar perquè hi ha una abraça-
da pendent. Jordi i Pep Farrés 
interpreten els dos amics i la 
Judit Farrés ho fa de manera 
virtual. Aquest espectacle es 
podrà veure el diumenge 11 
d’octubre, a ¼ d’1 del migdia.
El documental Sur le chemin 
de l’école de Pascal Pisson ha 

servit a la companyia Campi 
qui pugui per posar en esce-
na Camí a l’escola dirigit per 
Rosa Díaz, de La Rous Teatro 
(Premi Nacional de les Arts 
Escèniques per a la Infància i 
la Joventut. Un espectacle que 
narra la història de tres ger-
manes que s’han d’enfrontar 
diàriament amb una multitud 
d’adversitats i perills per ar-
ribar a l’escola. Amb Aitana 
Giralt, Alícia Bull, Cristina 
Garcia i Jordi Pedrós. El po-
dreu veure el diumenge 8 de 
novembre, a ¼ d’1 del migdia
El grup Xarxa Igualada con-
tinua la seva temporada d’es-
pectacles familiars amb On 
vas, Moby Dick? del Centre 
de Titelles de Lleida, que es 
va haver d’ajornar per la Co-
vid-19. Una escenificació per 
a tota la família a partir d’una 
adaptació del clàssic d’Her-
man Melville. Els titelles de 
taula, les projeccions de di-
buixos animats i les cançons 
ens endinsen en la història de 
la gran balena blanca, Moby 
Dick. La funció tindrà lloc el 
diumenge 13 de desembre, a 
¼ d’1 del migdia.
Finalment, el diumenge 17 de 
gener, a ¼ d’1 del migdia, Ad-
daura teatre visual posarà en 
escena Klé. La dansa, la màgia, 
la manipulació d’objectes, els 
pallassos, els titelles, la llengua 
de signes i el teatre ens servi-
ran per explorar junts l’obra i 
descobrir el pintor Klee. Les 
entrades són a 7 € i a 5 € per 
als socis de La Xarxa.

La programació musical
El teatre Municipal l’Ateneu 
presentarà altres espectacles 
al llarg del trimestre. La Ban-
da de Música d’Igualada pre-
sentarà el Concert de tardor, 
dirigit per Concepció Ramió. 
S’interpretaran Músiques de 

pel·lícula i altres peces diver-
ses del repertori per a banda. 
El concert serà el dissabte, 17 
d’octubre, a les 7 de la tarda. 
Les entrades tindran un preu: 
8 € i de 5 per als menors de 25 
anys.
El divendres 23 d’octubre, a 
les 10 del vespre, la cantant 
Carme Canela s’uneix al trio 
format per Jose Carra (pia-
no), Jose López (contrabaix) i 
Guillem Arnedo (bateria), per 
submergir-se en la tradició 
dels estàndards jazzístics dels 
grans compositors: A.J.Lerner, 
Porter, Strayhorn, Rodgers o 
Carmichael. El resultat de les 
seves quatre veus treballant 
en una mateixa direcció per-
met que cada cançó derivi en 
una història personal i amb 
vida pròpia: Doin’ The Thing 
convida Carme Canela. Més 
informació a www.estivalde-
jazz.cat.
També Daniel Anglès presen-
tarà Broadway a cappella en el 
marc dels actes de lliurament 
dels Premis Ciutat d’Igualada 
2020. Tretze cantants impres-
sionants que fan màgia amb 
les veus.” Daniel Anglès pro-
dueix artísticament aquest 
trepidant i emotiu concert 
amb les grans cançons de Bro-
adway de tots els temps, amb 
el primer instrument de tots 
els temps: la veu.

Venda d’entrades
Cal recordar que per a tots els 
espectacles de la programa-
ció cal comprar les entrades 

o invitacions –si és el cas, a la 
pàgina web del teatre www.
teatremunicipalateneu.cat. 
Aquest servei no aplica cap 
taxa.

Reassignació de localitats 
dels espectacles ajornats el 
primer semestre 
Les persones que ja havien 
adquirit les localitats poden 
gestionar el canvi presencial-
ment tots els dijous, fins a l’1 
d’octubre. També poden fer-
ho el dia de la funció, a partir 
de les 18h i fins a 15 minuts 
abans de l’inici de l’obra, o bé 
poden enviar un correu elec-
trònic a entrades@teatremu-
nicipalateneu.cat, indicant el 
codi de l’entrada i especifi-
cant els membres de la unitat 
de convivència que es poden 
agrupar. Un cop enviada la 
informació rebran les noves 
localitats assignades. La resi-
tuació afectarà la ubicació de 
les butaques assignades. Els 
espectadors que no estiguin 
d’acord amb el canvi podran 
reclamar el retorn del preu de 
l’entrada. Cada setmana po-
deu consultar a la pàgina web 
del teatre si alguna entrada del 
teatre ha estat retornada i ha 
quedat alliberada. La taquilla 
del Teatre Municipal l’Ateneu 
està situada Passatge Vives, 
s/n 08700 Igualada. Obrirà els 
dijous, d’11 a 13 h i de 18 a 20 
h, i una hora abans de cada es-
pectacle. La taquilla del Punt 
d’Informació Cultual i Turísti-
ca no estarà operativa.

Torna la programació al Teatre Municipal Ateneu

MÚSICA / LA VEU 

Dissabte passat el pati 
del Museu de la Pell 
va acollir el concert 

que encetava el programa 
d’actuacions de la primera 
edició de l’Encambra’t, el 
curs i festival de música de 
cambra jove d’Igualada que 
pretén combinar la forma-
ció en aquesta àrea amb la 
divulgació d’espais emble-
màtics de la ciutat.
Els participants a l’Encam-
bra’t són joves estudiants de 
música que des del dia 31 
d’agost assisteixen a clas-

ses d’orquestra de cambra, 
impartides pels membres 
del Quartet Altimira: Maria 
Florensa (violí), Luís Peña 
(viola), David Andújar (vi-
ola) i Mariona Tuset (vio-
loncel). El darrer dels con-
certs és avui dijous dia 10, 
el claustre de l’Escola Pia 
d’Igualada acollirà el con-
cert final, amb la interpre-
tació de Les quatre estacions 
de Vivaldi, a càrrec d’Abel 
Tomàs (violí), el Quartet 
Altimira, el Quartet Leva, 
Roger Azcona (contrabaix) 
i Eva del Campo (clave).

Avui dijous, darrer concert 
de l’Encambra’t
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ZEROZEROZERO
(USA, Amazon)

Sèrie molt potent, basada en el llibre 
homònim de Roberto Saviano, que 
segueix els passos d’un carregament 
de cocaïna, des del moment en què 
un poderós cartell de criminals ita-
lians decideix comprar-lo fins que la 
mercaderia és lliurada i pagada. La 
sèrie explica els mecanismes a través 
dels quals l’economia il·legal passa 
a formar part de la legal, i de com 
les dues estan connectades amb una 
despietada lògica relacionada amb el 
poder i el control. Podem dir que es 
la resposta d’Amazon a Narcos.

EL CONTINENTAL 
(Espanya, TVE)
Sèrie de gàngsters, on l’acció es de-
senvolupa en el Madrid dels anys 20. 
En el seu argument hi fa cap l’acció, 
la passió, la violència, el poder i la 
clandestinitat. Repartiment de pri-
mera: Michelle Jenner, Àlex García, 
Roberto Álamo, Antonio de la Torre, 
Alexandra Jiménez i Raúl Arévalo, 
entre d’altres. Només 10 episodis

ENDEAVOUR
(Regne Unit, Filmin)
Ambientada el 1965, aquesta sèrie 
d’intriga i investigació criminal (en 
antena des de 2013) se centra en els 
primers anys professionals d’Ende-
avour Morse (Shaun Evans), molt 

peculiar  agent de policia en el De-
partament de crim i investigació 
d’Oxford. Una derivació d’una altra 
sèrie anterior, Inspector Morse.

EXIT 
(Noruega, Filmin)
Sèrie realitzada el 2019, de proce-
dència noruega, en la qual es relata 
la història de quatre homes que van 
aconseguir fer-se multimilionaris 
abans de complir els 30 anys. Car-
regats d’ambició, tenen una peculiar 
forma d’entendre el món. 8 únics epi-
sodis de 30 minuts cadascun.

LA CAZA. MONTE PERDIDO
(Espanya, TVE)
Fa cinc anys, dues nenes d’onze anys, 
Ana i Lucía, van desaparèixer en 
Monte Perdido, un poble del Pirineu 
d’Osca. Després d’una extensa recer-
ca, el cas no es va resoldre i els veïns 
van quedar marcats per la tragèdia. 
Però una cosa tenen clara: el monstre 
està entre ells. Els investigadors no 
ho tindran gens fàcil. Sense ser una 
sèrie especialment brillant, va obte-
nir altes audiències, de manera que 
ja s’està rodant material per a una se-
gona temporada.

EL INCENDIO
 (Regne Unit, Filmin)
Minisèrie de 4 episodis. Tom és un 
metge molt estimat en un petit po-
ble escocès, on viu amb la seva dona 
Kate, una mestra d’escola, i les seves 
filles petites. Una nit, després d’un 
tràgic incendi, els cossos sense vida 
de la dona i les nenes són rescatats de 
les flames. Però més endavant, algú 
descobreix que Kate i les seves filles 
no van morir en l’incendi. Tens i in-
trigant drama criminal.

THE MORNING SHOW (USA, 
Apple TV)

Jennifer Aniston, Reese Withweapo-
on i Steve Carell formen part del re-
partiment principal en aquesta sèrie, 
on es relaten les dificultats i secrets 
d’un informatiu matutí arran d’un 
escàndol. Rivalitats, conductes sexu-
als inapropiades i mesquineses varia-
des en el món de la televisió america-
na. Porten dues temporades.

MYTHIC QUEST: 
RAVEN’S BANQUET
(USA, Apple TV)
Un grup d’informàtics ha creat un 
dels videojocs més populars del 
moment. Però en una feina on es 
construeixen mons i es creen herois 
i llegendes, les batalles més impor-
tants no tenen lloc en el joc, sinó a 
les mateixes oficines i als distints de-
partaments.  Aquesta sèrie explora el 
món dels videojocs (i dels creadors 
de videojocs) de forma enginyosa, 
frenètica i divertida.

LAS CHICAS DEL CABLE  
(Espanya, Netflix)

S’hi relata la història de quatre dones que, 
arribades des de diferents punts de país, 
comencen a treballar en la centraleta de la 
llavors única companyia de telefonia esta-
tal. Ambientada en els anys 20 a Madrid, 
les joves hauran de superar diferents obs-
tacles, tant personals i professionals com 
familiars per assolir el reconeixement i 
veure realitzats els seus somnis. 

PARA TODA LA HUMANIDAD 
(USA, Apple TV)
La sèrie explora el que hauria passat 
si la carrera espacial entre potencies 
mai s´hagués acabat i la Unió Sovièti-
ca pogués  aconseguit superar els Es-
tats Units com el primer país a posar 
a un home a la Lluna. El tractament no 
busca ser realista, sinó que entra de ple 
en la narrativa de les especulacions i la 
ciència-ficció.

THE IMAGINEERING STORY 
(USA, Disney +)
Minisèrie documental de 6 episo-
dis. Un cop d’ull als èxits passats, 
presents i futurs de l’equip de Walt 
Disney i dels seus nombrosos parcs 
d’atraccions. Impressiona la quali-
tat del material d’arxiu que mostra, 
especialment el relatiu a com es va 
dissenyar i construir el primer Dis-
neyland.

VERSAILLES 
(França, Movistar)
Sèrie de tres temporades, de 10 capí-
tols cadascuna. Ens transporta en 
un túnel del temps fins a l’època de 
Lluís XIV, que certament viu a cos 
de rei i ostenta un poder polític for-
ça aclaparador. És una sèrie de gran 
pressupost, el que és molt visible en 
l’utillatge,  els decorats i el vestuari.

BOJAK HORSEMAN 
(USA, Netflix,)
Excel·lent sèrie d’animació, emesa 
des de l’any 2014, i que per ara por-
ta  sis temporades. En un món on 
humans i animals antropomòrfics 
conviuen, el protagonista de la sèrie 
és el cavall actor Bojack Horseman. 
Després d’anys de decadència i una 
tempestuosa vida personal, Bojack es 
proposa renéixer artísticament amb 
ajuda d’una escriptora fantasma. Una 
sàtira molt ben engreixada. 

esports

LES MIL I UNA SÈRIES
RAMON ROBERT

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com



Centenari de l’orxateria

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Avui felicitem als propietaris 
de l’orxateria més popular 
d’Igualada; la de la rambla 

de Sant Isidre, tota vegada que en-
guany aquell establiment compleix 
100 anys. Al mostrador, i a la façana, 
sengles rètols ho fan saber: “Donat 
des de 1920”.
Fou Josep Donat el que va venir a 
vendre torrons de Xixona. Nou anys 
després, decidí posar a la venda 
l’autèntica orxata de “xufa”, que ell 
mateix fabricava. Ben aviat  fou re-
coneguda per la seva qualitat i l’ama-
bilitat amb el públic.
Ara fa 71 anys - en el 1949 - el negoci 
fou continuat pel matrimoni Àngel 
Ibáñez Macià, (a) “El Xe” i la Vicen-
ta Espi Gener seguint amb el mateix 

nom comercial de “Donat”, fent ho-
nor al seu antecessor.
Ara són ja els seus fills (l’Annabel i 
el Miquel Àngel Ibáñez) els que se-
gueixen venent orxata i el “barrejat” 
-d’orxata i llimonada- que un dia, 
casualment, varen barrejar.  Conti-
nuen amb la bona acceptació dels 
consumidors, com podem veure, 
cada dia, en la seva omplerta terras-
sa. A l’hivern, quan les begudes fres-
ques ja no conviden a la seva degus-
tació, es dediquen també a la venda 
de productes nadalencs, destacant 
l’afamat Torró de Xixona.
En la foto (arxiu familiar), podem 
veure Àngel Ibáñez, en aquell es-
tabliment que, ara, la seva nissaga 
continua, molt encertadament. 
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LLENGUA / LA VEU 

El Consorci per a la Nor-
malització Lingüística 
posa en marxa un nou 

període d’inscripcions per als 
cursos de tardor, que enguany 
venen marcats per les mesu-
res de seguretat i prevenció 
causades per la pandèmia Co-
vid-19.
El procés d’inscripcions pre-
senta novetats importants, 
com el desdoblament en dos 
períodes: del 7 al 10 de setem-
bre s’atendran les persones 
que acaben de fer un curs al 
Consorci i que volen conti-
nuar el procés d’aprenentatge, 
i del 14 al 25 de setembre, les 

inscripcions seran per al pú-
blic en general.
Així mateix, una altra novetat 
que s’incorpora aquest setem-
bre són les preinscripcions en 
línia a través del web www.
cpnl.cat, que permetran agili-
tar els tràmits i evitaran des-
plaçaments innecessaris.
Compromís social
Com a resposta a la crisi eco-
nòmica generada per la pan-
dèmia, el Consorci ofereix els 
cursos bàsics totalment gratu-
ïts i abarateix la resta de matrí-
cules, sobretot les dels cursos 
elementals, que es rebaixen un 
34 %.
Aquesta mesura facilita l’apre-
nentatge del català a les perso-

nes afectades econòmicament 
i laboralment per la crisi i op-
tar a l’oportunitat laboral que 
pot suposar parlar i entendre 
català a l’hora de buscar feina 
o millorar professionalment.
Una mesura possible gràcies 
al fet que la diferència de les 
tarifes l’assumeix la Conse-
lleria de Cultura per mitjà de 
la Direcció General de Política 
Lingüística.
D’aquesta manera, el Consorci 
continua fent una aposta in-
qüestionable per l’acolliment 
lingüístic i reforça les facilitats 
per a l’aprenentatge a les per-
sones amb més dificultats co-
municatives en català. 
Modalitats diverses i nous for-

mats per garantir la seguretat
La situació d’emergència sani-
tària ha fet adaptar l’oferta for-
mativa del Consorci. En el cas 
del CNL Montserrat s’oferi-
ran cursos 100 % presencials; 
cursos 50 % presencials i 50 
% virtuals i  cursos 100 % en 
línia. 
Les modalitats en línia faran 
servir entorns virtuals ade-
quats a les necessitats d’aquests 
nous formats, com l’Aula mes-
tra del Parla.Cat per als cursos 
de suficiència, i plataformes 
virtuals d’aprenentatge i tre-
ball compartit en l’entorn  del 
Teams o el Moodle, per a la 
resta de nivells.
Amb tot, la durada preferent 

dels cursos continua sent tri-
mestral de 45 hores, per bé 
que també n’hi haurà de 90 
hores, com el curs de català 
superior (certificat C2), o de 
120 hores, en el cas de cursos 
intensius.
Pel que fa a l’oferta de cursos, 
s’ofereixen tots els nivells des 
del bàsic fins al nivell superior 
de llengua catalana. Els nivells 
bàsics seran presencials i es 
podran fer en horari de matí 
o de tarda a les localitats que 
engloba el CNL Montserrat: 
Igualada, Berga, Manresa i 
Puigcerdà. La resta de nivells 
s’oferiran en modalitat virtual. 

S’obren les inscripcions als cursos de català del Consorci per a la 
Normalització Lingüística amb novetats

Torna el cinema a l’Ateneu
CINEMA / LA VEU 

Demà dia 11 de setem-
bre torna el cinema 
a la sala de l’Ateneu. 

S’obrirà, com habitualment, 
de dimecres a diumenge i es 
tornarà a oferir els dimecres 
de l’espectador, les estrenes 
comercials els divendres i a 
gaudir també de les propostes 
de Cine Club.
Després del període d’obligat 
tancament per la COVID-19, 
la Junta de l’Ateneu ha consi-
derat que aquest mes de se-
tembre era moment de tornar 
a obrir, de manera que gra-
dualment totes les activitats 

es puguin posar en funciona-
ment.
Per tal de mantenir uns pro-
tocols de seguretat sanità-
ria d’acord amb la legislació 
vigent, s’han establert unes 
pautes de #culturasegura: des-
infecció de la sala de cinema 
abans i després de cada pro-
jecció, senyalització de les dis-
tàncies amb logos, dispensa-
dors de gel a disposició de les 
persones assistents, termòme-
tre, venda d’entrades online... 
Des de l’Ateneu Cinema es vol 
que la cultura es realitzi en un 
espai segur i que tots puguem 
anar tornant a la normalitat en 
les millors condicions.



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

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada
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Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, anys ante-
riors a la fundació de l’Agrupació Fotogràfica. Entitat que, 
a l’octubre d’aquest 2020, celebrarà els 90 anys.

EGONA DÈCADA DEL 1900 (1910 - 1915)
LA RAMBLA DE SANT ISIDRE, ANTIC CAMÍ DE BAR-
CELONA - LLEIDA

A l’esquerra, i en primer plànol, l’antiga IMPREMTA 
ABADAL; i, perspectiva de tota la vorera i el terra de ter-
ròs encara.

Recordeu que no es tracta d’una pàgina d’Història d’Igua-
lada, sino d’Història de la Fotografia de la ciutat i els seus 
voltants, amb algunes dades d’Arxiu per tal de situar bé les 
imatges! Gràcies.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic 
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora.

TEATRE / LA VEU 

Després de sis mesos 
tancat per la crisi 
sanitària de la CO-

VID-19, el Teatre de l’Aurora 
torna a obrir portes amb la 
Programació Setembre/De-
sembre 2020.
A partir del dilluns 14 de se-
tembre es podrà consultar 
tota la programació a la pàgi-
na web del teatre i s’obrirà la 
compra d’entrades amb una 
nova i millorada plataforma 
de venda. La programació in-
clourà catorze propostes de te-
atre, teatre d’humor, musical i 
els cicles Música de primera 
fila i Km.0. A més, l’Aurora 
tornarà a ser seu del Festival 
El Més Petit de Tots.
En aquest moment tan excep-
cional el teatre ha decidit pro-
gramar companyies i artistes 
anoiencs, reafirmant la seva 
aposta per donar suport i visi-
bilitat al talent local. L’Aurora 
estrenarà Molotov, de David 
Pintó i Joan Valentí; Sota Sola 
de Ka Teatre i La farmaciola 
del malalt imaginari amb l’ac-
tor Jordi Hervàs i el director 
Marc Hervàs. També es podrà 
veure La lleugeresa i altres can-
çons de Teatre Nu; Denarius 

World dels pierencs PuntMoc, 
La Tresquera de La Remeiera 
amb l’actriu tousenca Mònica 
Torra i El rei de casa de Far-
rés Brothers i cia, entre d’altres 
propostes.
La programació començarà el 
18 i 19 de setembre amb Ac-
cions de resistència de la Cia. 
Susanna Barranco, un impac-
tant espectacle que mostra 
una societat futura on néixer, 
viure, treballar i morir esde-
venen una peça més de l’inter-
canvi mercantil. L’obra, finalis-

ta del Premi BBVA de Teatre 
2020, estava programada pel 
25 i 26 d’abril però es van sus-
pendre les funcions
a causa de la COVID-19.

Espai segur
S’ha elaborat un protocol sa-
nitari per tal que el Teatre de 
l’Aurora sigui un espai 100% 
segur tan pels artistes com 
pels espectadors. Es vendran 
les entrades deixant una cadi-
ra buida a banda i banda entre 
els grups de compra d’entrades 

El Teatre de l’Aurora reobre les portes amb 
la Programació Setembre/Desembre 2020

i per accedir a l’equipament 
serà obligatori l’ús de masca-
reta i el rentat de mans amb 
gel hidroalcohòlic amb un 
dispensador situat al vestíbul.
Per tal de complir amb la dis-
tància de seguretat, tan l’accés 
com el desallotjament de la 
sala es realitzarà de forma es-
glaonada.

Teatre de l’Aurora
El Teatre de l’Aurora, gestio-
nat per la cooperativa Uni-
coop Cultural, és un projecte 

col·lectiu sense ànim de lucre 
basat en la complicitat, la par-
ticipació i la cooperació. Ofe-
reix una programació estable 
des de 1996 amb la voluntat 
que el teatre, i la cultura en 
general, siguin accessibles per 
a tothom a través d’una oferta 
de qualitat. El Teatre de l’Au-
rora, ubicat a Igualada, forma 
part de l’Associació d’Empre-
ses de Teatre de Catalunya 
(ADETCA) i de la Red de Tea-
tros Alternativos.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Papers Cremats”, d’ARTcàngel Briel Poch, un insòlit 
imaginari creatiu a favor de Llegim…? Llibreria

E l passat 5 de setembre, seguint el protocol 
de seguretat d’aquests temps de pandèmia, 
va tenir lloc l’acte d’inauguració d’una nova 

exposició a la llibreria Llegim; una mostra que, 
per a aquesta especial ocasió, ha estat presentada 
amb el reclam de “Papers cremats”, de l’artista AR-
Tàngel Briel Poch. Tot un esdeveniment per a una 
notòria concurrència de públic, l’acte va comptar 
amb la intervenció de l’insigne escriptor, poeta i 
traductor Feliu Formosa, resident des de temps a 
la nostra ciutat, el qual  va aportar alguns comen-
taris a propòsit del llibre de dibuixos de personat-
ges “Barcelonagrafia” en què Gabriel Poch havia 
col·laborat; uns apunts que van servir per a recrear 
un suggeridor fil argumental per a les obres expo-
sades i que van ser objecte de gratitud per part de  
l’artista.
De la mateixa presentació i de les observacions 
de Feliu Formosa se n’obté que aquesta mostra, 
“Papers cremats”, recull un conjunt d’una trente-
na d’obres processades mitjançant la tècnica de la 
combustió interna; realitzacions  que, per a aques-
ta avinentesa, l’artista s’ha autodenominat ART-

càngel Briel Poch, com si d’un pseudò-
nim es tractés. Així, el concepte ART 
serveix de referent per a la dimensió 
artística d’aquest seu treball i la deno-
minació d’àngel es converteix en una 
al·legoria -de signe gairebé espiritu-
al- associada al paper de missatger de 
l’Arcàngel Sant Gabriel, una apropiació 
al cap i a la fi de la tasca inherentment 
comunicativa d’aquest artista a través 
de la seva obra. És a dir, amb aques-
ta insòlita i agosarada mostra, Gabriel 
Poch de seguida que va ser coneixedor 
de l’incendi del magatzem de l’esmen-
tada llibreria -uns baixos a tocar amb 
l’edifici que havia estat la seva casa 
natal- va  despertar en una inquie-
tud que el va encaminar per  aquesta 
comesa artística on incorporaria un 
procés de combustió interna; un sob-
tat acte d’inspiració creativa que, de 
retruc, serviria per a presentar en un 
nou format un anterior projecte de 
visualització de les creacions del gran 
Pierre Cardin, aquella labor detingu-
da i ajornada com a conseqüència de 
la Covid-19. A partir d’aquí, la mira-
da als seus collages de tècnica mixta 
-de dibuixos, papers i altres elements 
impresos- el transporta envers aquest 
enginyós treball, altrament la transfor-
mació d’aquestes làmines mitjançant 
un minuciós procediment de crema in-
terna, dimensionant noves seqüències 
pictòriques. El resultat final que, en paraules se-
ves, el va portar a atènyer el cel de la creativitat, és 
una original i molt cridanera col·lecció d’imatges, 
destinades a ser exposades i posades a la venda en 
tant que recapte per a pal·liar els danys de l’incen-
di de l’esmentada llibreria.
La trajectòria professional d’aquest igualadí ens si-
tua davant d’un Llicenciat en Belles Arts i Graduat 
en Arts i Oficis; molts anys dissenyador de publi-
cacions referides a la firma Pierre Cardin, articu-
lista d’alguns rotatius d’art i també promotor de la 
recuperació de casals i edificis artístics. Avui, la 

seva activitat plàstica es mou entre donar forma 
o deformar qualsevol composició susceptible de 
guanyar algun valor estètic, a partir del que ell 
anomena un intuïtiu i lliure imaginari creatiu; per 
la qual cosa les seves obres no tenen cap assig-
nació temàtica, només que per ser infreqüents i 
provocatives persegueixen per si mateixes l’aten-
ció de l’espectador. 
Al capdavall, Gabriel Poch subratlla que, amb 
“Papers cremats”, ha experimentat una autèntica 
catarsi que, de retruc, li ha despertat tot una en-
tusiasta reactivació artística.
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Es publica, per primera vegada, La Veu de l’Anoia
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JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

D ijous de la setma-
na passada La Veu 
de l’Anoia va com-

plir 38 anys. La casualitat fa 
que, aquesta setmana, la sec-
ció d’història del segle XX a 
l’Anoia sigui la corresponent 
a 1982, l’any de la primera 
publicació d’aquest periòdic. 
Al mateix temps, coincideix, 
demà, amb l’obertura del nou 
disseny de la nostra pàgina 
web (veuanoia.cat), coincidint 
amb la Diada Nacional. 
L’aparició de diversos mitjans 
comarcals en llengua catala-
na va ser habitual en els pri-
mers anys de la dècada dels 
vuitanta. A l’Anoia, en aquell 
moment existien fonamen-
talment el bisetmanari “Igua-
lada”, anteriorment vinculat 
al Movimiento Nacional, i la 
revista “Vida...”, de tarannà re-
ligiós, tot i que informava dels 
fets més destacats d’Igualada 
i comarca. Ambdues publica-
cions utilitzaven majoritàri-
ament el castellà, excepte en 
casos molt puntuals. Al ma-
teix temps, naixia l’Associació 
Catalana de la Premsa Comar-
cal (ACPC), de la qual la Veu 
de l’Anoia en va ser membre 
fundador.
Avui La Veu de l’Anoia és el 
periòdic d’àmbit comarcal 
més implantat en tota la co-
marca i punt de referència in-
formativa, amb una tirada de 
3.000 exemplars, té presència 
a 33 municipis. Actualment, 
a més de l’ACPC, també és 
membre de l’AMIC (Associ-
ació de Mitjans d’Informació 
Catalana).
La Veu de l’Anoia va néixer el 
3 de setembre de 1982 amb el 
nom El Periòdic de la comar-
ca de l’Anoia, que va canviar 
posteriorment per Aiona i 
el 1985 per la denominació 
actual. Neix de la mà de sis 
empresaris igualadins: Ignasi 

1982 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Anuncis de la premsa igualadina el 1982. Com es pot veure, predominava el castellà, abans de’arribada de La Veu.

Carner, Josep Maria Andreu, 
Josep Vidal, Pere Carles, Pere 
Prat i Antoni Castells. Tots 
ells, fent una aportació idènti-
ca, constitueixen Publicacions 
Anoia SL sense ànim de lucre. 
El seu desig és crear un grup 
periodístic “multimèdia inde-
pendent” i a més del periòdic 
funden també Anoia Televisió 
i Anoia Ràdio que neixen de la 
necessitat d’omplir un buit que 
existia en aquell moment en la 
premsa comarcal a l’Anoia.
L’objectiu d’aquests empresaris 
era recuperar la identitat ca-
talana dels mitjans de comu-
nicació després de la mort de 
Franco. Llavors, la situació de 
la llengua catalana era fràgil i 
els mitjans en català estaven 
amenaçats. 
La primera redacció fins al 
1986, estava situada a l’en-
tresòl d’un edifici de la rambla 
Sant Isidre d’Igualada com-
partit amb Anoia Televisió. 
La maquinària llavors estava 
formada per màquines d’es-
criure i sobretot, per molta 
gent que feia L’Anoia de for-
ma desinteressada. L’Anoia és 
el nom en què neix la prime-
ra capçalera i que es va veure 
obligada a canviar, primer 
per L’Aiona, causant un gran 
impacte al lector, i després, 
per l’actual La Veu de l’Anoia, 

ja que tots dos noms, van ser 
impugnats pel Diari d’Iguala-
da perquè aquest considerava 
que s’assemblaven massa a la 
seva sotscapçalera: “Periòdic 
de la comarca de l’Anoia”. 
Els primers anys de vida es ca-
racteritzen per l’arrencada del 
diari i per exemple, els anuncis 
es cobraven cada setmana per 
la manca de liquiditat fins que 
el departament d’administra-
ció va estar consolidat. El pri-
mer número que surt al carrer 
sota la capçalera L’Anoia tenia 
40 pàgines, costava 40 pesse-
tes i es feia en format tabloi-
de. La portada del divendres 
3 de setembre de 1982 va ser 
una fotografia de Josep Bou 
que recreava una jove venedo-

ra de premsa que anunciava: 
“Ha nascut una nova VEU”. 
Durant l’etapa dels inicis del 
setmanari, s’expressa ja la seva 
línia editorial patriòtica i na-
cionalista.
El 8 de novembre de 1986 la 
seu del periòdic es va traslladar 
a la Rambla Nova per motius 
d’espai. Allí es van començar a 
veure els primers ordinadors 
Macintosh, i es va crear el pri-
mer portal a Internet: La Veu 
Digital.  Finalment, el 1998 es 
trasllada a l’actual edifici de la 
Bandera Negra, al carrer del 
Retir número 40. Durant els 
seus anys de vida, el setmanari 
ha estat guardonat amb el Pre-
mi Avui de Premsa Comarcal 
(1993) i el Tassis Torrent a la 

millor publicació comarcal de 
Catalunya (1998). També amb 
el Premi a Millor Portada de 
la Premsa Comarcal (2013), el 
Premi UEA 2017 a la Trajec-
tòria Empresarial i el Premi a 
Millor Portada Digital de la 
Premsa Comarcal 2018.

Tancament definitiu de 
Cal Font
El 1982 va ser també l’any del 
tancament definitiu de l’em-
presa tèxtil de Cal Font, llavors 
pertanyent a l’empresa Gossy-
pium, que l’havia adquirit a 
la firma original, tal i com us 
vam explicar en aquesta sec-
ció. Anys més tard, el 1990, tot 
aquest espai viuria una pro-
funda revolució urbanística.



Retorn del Cineclub i del Cicle Gaudí
Sessions de dijous 10 i dijous 18 • La innocència i Buñuel en el laberinto de las tortugas

LA INNOCÈNCIA, de Lucía Alemany

El Cineclub (i amb ell el cinema a 
Igualada) reprèn les seves sessions 
i avui dijous 10 de setembre, a les 
vuit del vespre, a l’Ateneu Cinema i 
dintre del Cicle Gaudí, presenta la 
producció del 2019 La innocència, 
de Lucía Alemany.
Una vegada més, el Cineclub i el 
Cicle Gaudí ens porten el primer 
llargmetratge d’una jove directora 
catalana, que, en aquest cas, s’ins-
pira en la seva pròpia experiència 
per mostrar els problemes de la Lis, 

una adolescent que viu en un poble 
del qual somia escapar per dedi-
car-se al circ;  problemes amb els 
pares i amb un xicot una mica pri-
mitiu, i també moments de lleure 
amb les amigues, en el decurs d’un 
estiu que canviarà la seva vida per 
sempre.
Lucía Alemany ens transmet bocins 
de realitat amb l’ajuda de Carmen 
Arrufat, la jove actriu protagonista 
que és tota una revelació, i dels més 
veterans Laia Marull i Sergi López.
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Un deliri visual inaudit
Estrena •  Tenet

REDACCIÓ/ 

En el món de l’espionatge inter-
nacional, un home (John David 
Washington) prefereix morir 

abans que lliurar als seus companys. 
Després d’aconseguir superar aquesta 
difícil prova, aquest home tindrà una 
important missió: evitar una nova 
amenaça molt més perillosa que la 
tercera guerra mundial. La clau serà 
una sola paraula: TENET. La manera 
de veure el món d’una altra manera. 
Aquest thriller d’acció i misteri està 
escrit i dirigit per Christopher Nolan, 
autor de pel·lícules com Interstellar 
(2014) i Origen (2010).
Tenet és una autèntica metralladora 
de ‘set-pièces’ d’acció d’una precisió 

tècnica i d’un deliri visual inaudits on 
el director torna a demostrar el seu 
virtuosisme a l’hora de la posada en 
escena grandiloqüent. Fins i tot quan 
es tracta d’una persecució de cotxes, 
el cineasta orquestra una coreografia 
estilística gairebé operística. I si es 
tracta de fer esclatar un avió, tampoc 
posa objeccions.
En aquesta ocasió Nolan es diverteix 
com mai barrejant gèneres: la ‘buddy 
movie’, el cinema d’espies, la ciència 
ficció i el discurs apocalíptic. Fins i 
tot hi ha moments de poesia existen-
cial amb cites de Whalt Whitman que 
adquireixen un sentit revelador en el 
moment en què ens trobem (“vivim 
en un món crepuscular”).

I el dijous 17 de setembre, el Cine-
club presenta, a l’Ateneu Cinema, 
a les vuit del vespre, la producció 
espanyola del 2019 Buñuel en el la-
berinto de las tortugas, dirigida per 
Salvador Simó Busom.
Es tracta d’un film d’animació que 
adapta un còmic de Fermín Solís i 
que, amb tanta senzillesa com pas-
sió, narra l’aventura que va portar 
Luis Buñuel a rodar el documental 
Las Hurdes, tierra sin pan (1933).
L’escàndol originat a París pels seus 
treballs surrealistes Un chien anda-
lou (1929) i L’âge d’or (1930) va for-
çar el retorn a Espanya del director 
aragonès. La sort va voler que el seu 
amic Ramón Acín guanyés la rifa i, 

complint la seva promesa, li pagués 
el projecte de viatjar a la regió més 
deprimida d’Espanya dels anys tren-
ta (ja és dir) per fer un documental 
que havia de retratar la misèria. El 
realitzador no va dubtar a manipu-
lar la realitat per fer-la més evident.
El film de Simó integra amb una 
sensibilitat exquisida els diversos 
nivells de lectura d’un títol sobre el 
procés creatiu, sobre l’amistat, sobre 
les contradiccions i inquietuds dels 
seus protagonistes (amb obligades 
escenes oníriques) i, finalment, so-
bre el desastre que va significar la 
Guerra Civil. Inclou imatges impac-
tants –aquestes en imatge real- del 
film de Buñuel.

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS, 
de Salvador Simó Busom

REDACCIÓ / RICARD FUSTÉ



TENET
Estats Units. Acció. De Christopher Nolan. Amb John Da-
vid Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki   
En el món de l’espionatge internacional, un home (John 
David Washington) prefereix morir abans que lliurar als 
seus companys. Després d’aconseguir superar aquesta difí-
cil prova, aquest home tindrà una important missió: evitar 
una nova amenaça molt més perillosa que la tercera guerra 
mundial. La clau serà una sola paraula: TENET. La manera 
de veure el món d’una altra manera.

   AFTER. EN MIL PEDAZOS
EEUU. Drama romàntic. De Roger Kumble. Amb Josephine 
Langford, Hero Fiennes Tiffin, Dylan Sprouse
Tessa Young acaba de descobrir la traïció d’Hardin Scott i 
el somni de la seva idíl·lica història d’amor ha desaparegut. 
Com va poder ser tan ximple com per no descobrir l’en-
gany? Com va estar tan cega com per no veure tot era un 
joc? Mentre la jove es fa aquestes preguntes sense resposta 
i intenta sobreposar d’aquest dur cop, Hardin acaba d’ado-
nar-se que els seus sentiments per Tessa i no està disposat 
a perdre-la.

   BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS
Espanya. Animació. De Salvador Simó. Amb Jorge Usón, 
Cyril Corral, Pepa Gracia . 
París, 1930. Salvador Dalí i Luis Buñuel són les principals 
figures de el moviment surrealista. Quan el seu bon amic, 
l’escultor Ramón Acín, compra un bitllet de loteria que surt 
premiat a la Loteria de Nadal, promet a l’artista que pagarà 
el documental que Buñuel vol rodar sobre les Hurdes, una 
de les regions més pobres i oblidades d’Espanya..

   LA INNOCÈNCIA
Espanya. Crònica adolescent.  De Lucía Alemany. Amb Car-
me Arrufat, Laia Marull, Sergi López
 Lis és una adolescent que somia amb convertir-se en artista 
de circ i sortir del seu poble, encara que sap que per acon-
seguir-ho haurà de lluitar-durament amb els pares. És estiu 
i Lis es passa el dia jugant als carrers de la vila amb les seves 
amigues i tantejant amb un noi uns anys més gran que ella.
Però aquest estiu idíl·lic arriba al final Lis descobreix quel-
com inesperat.

TRASTO
Canadà - EEUU. Animació. De Kevin Johnson. Amb  Big 
Sean, Kevin Chamberlin, Colby Lopez
Trasto és un gos que viu amb tot luxes i sense cap compli-
cació al costat de la seva rica propietària, però quan aques-
ta mor el gos haurà d’aprendre a viure sense cap dels luxes 
als quals està acostumat. Sense diners i fora de la mansió 
on sempre havia viscut, Trasto ha de fer front als perills del 
carrer fins que el seu camí es creua amb Zoe, una jove que 
l’acull a casa seva.

LA HIJA DE UN LADRON
Espanya. Drama. De Belén Funes. Amb Greta Fernández, 
Eduard Fernández, Àlex Monner.
Sara ha estat sola tota la vida. Amb 22 anys i un nadó de 
sis mesos, Sara té molt clar el que vol: treballar, recuperar 
la seva parella i formar una família normal amb el seu ger-
mà petit i el pare del seu fill. L’única cosa que li impedeix 
aconseguir-ho és el seu pare. Tot es complica quan Manuel 
qui, després d’anys d’absència i una llarga estada a la presó, 
decideix reaparèixer en la vida de la seva filla

   QUE SUENE LA MUSICA
Gran Bretanya. Comèdia. De Peter Cattaneo Amb Kristin 
Scott Thomas, Sharon Horgan, Greg Wise.
Mentre els seus marits lluiten a l’Afganistan, un grup de do-
nes veuen la manera de passar el temps formant un cor per 
evitar l’aïllament d’esperar que els seus marits tornin de la 
guerra pot suposar.
A partir d’aquest cor, entre elles es ajudaran en moments 
difícils, s’uniran més del que podrien esperar en un principi 
i la música i el riure omplirà els buits en les seves vides.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

TENET 
Dv: 17:00/20:15
Ds: 17:00/20:15
Dg: 17:00/20:15
Dc: 20:00

LA INOCENCIA (Cicle Gaudí) 
Dj 10: 20:00

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS 
TORTUGAS (Cineclub) 
Dj 17: 20:00

1/TENET
Dv i Ds: 17:15/20:30
Dg: 16:15/19:30
Dll a Dj: 17:30/20:30

2/BTS BREAK THE SILENCE (VOSE) 
Dv a Dg: 17:00
2/ANTEBELLUM 
Dv a Dg: 19:05/21:25
Dll a Dc: 17:25/19:50/22:10
Dj: 17:25
2/VENENO 
Dj: 20:00

4/ AFTER. EN MIL PEDAZOS
Dv Ds: 17:30/19:50/22:10
Dg: 16:30/18:50/21:10
Dll a Dj: 17:45/20:00/22:15

5/ PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2
Dv a Dg: 17:10/19:20/21:30
Dll a Dj: 17:20/19:30/21:45

6/ PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2
Dv a Dg: 18:10/20:20
Dll a Dj: 18:20/20:30
6/ TENET
Dv i Ds: 22:30
6/ EL JARDIN SECRETO
Dg: 16:00

7/ TENET 
Dv a Dg: 18:15/21:30
Dll a Dj: 18:15/21:20
7/ SCOOBY 
Dg: 16:05

8/TRASTO 
Dv i Ds Dll a Dj: 16:00
Dg: 16:00
8/MY HERO ACADEMIA 
Dv  i Ds Dll a Dj: 20:00
Dg: 18:00
8/LOS NUEVOS MUTANTES
Dv i Ds Dll a Dj: 22:20
Dg: 20:20

LA HIJA DE UN LADRON
Dv i Dg: 18:00
¡QUE SUENE LA MÚSICA!
Dv i Dg: 19:35

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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SENSE SESSIONS DE CINEMA



Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:

HORITZONTALS: 1. Abans l’estrenàvem a principi de curs, ara n’obrim una a la panta-
lleta cada dos per tres (fos mots) / 2. Propina pel rector. Que, per cert, aquí dinava quan 
estudiava / 3. La més flamenca. No és que es mengi les burilles, és que se n’alimenta. La 
flamenca i l’esquerdadenca / 4. Clissat de mans. Residu del gra un cop tret l’oli, amb regust 
de tortell / 5. La noble preposició. Una camèlia de broma?: no, una altra flor / 6. Soroll que 
reclama salut. Si li dónes la mà li notaràs els artells / 7. Solar que queda, com si diguéssim, 
per dins del precinte. Al cor de tot inadaptat / 8. Amics d’Omplir la Nevera. És propi d’en 
Mandela i el capità d’en Moncada. L’ou de Colom / 9. L’estri més polícrom de la neteja 
domèstica. Un raig per celebrar el rock / 10. Sortegi. Oficina a l’estranger que no arriba a 
delegació / 11. L’altre ou. El poblat gal se li resisteix ara i sempre. Limiten el magreig / 12. 
Desitjàveu, anhelàveu. Sadolli / 13. Exclamació per informació. Massa mecànica per fer 
punteria, és per fer punta.

VERTICALS: 1. Riu de lava, que algun bàrbar en va fer bugada. Dóna el vistiplau a l’exa-
men / 2. Aborigen sense origen. Els que en busquen nas endins ho fan infructuosament. 
Exclamació per admiració / 3. Personificació d’això que dèiem del poblat gal. És al xenòfob 
com el dolç al salat / 4. És un assumpte de plom. Pres en comú, no hi ha múltiple més ínfim 
/ 5. Final de trajecte. La Carme s’hi tornava a mesura que escoltava els Burana. Que altera-
da, l’Eva! / 6. Guàrdia personal d’en Posidó convertit en simple amfibi. Agafen com la neu, 
des de sota / 7. L’Eva igual d’alterada i enfilant-se per les parets. Els torners vinga fer-ne 
i els artistes vinga trencar-ne. Una d’un / 8. Que fot esses?: bah, menudències. S’atreveixi 
amb el gos i amb qui sigui / 9. Alcohols més assenyats que la nerolina. Resaran com sempre 
/ 10. Un sant en moto. Dur el cotxe fins al capdamunt. Ni mitja cerilla / 11. Girada sense 
pell. No deixa anar més enllà / 12. Arç petitó?: no, fusta de la sella. Defensa, generalment 
mal vista, del delicte.

passatemps
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Troba les 7 diferències
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Elaboració:

I... bon profit! 

gastronomia

Ingredients
10 persones

• Farina de quinoa150 g
• Ametlla  mòlta 150 g
• Llevat químic (2 culleradetes) 8 g
• Sal (1/2 culleradeta) 2 g
• Canyella mòlta (2 culleradetes) 8 g
• Gingebre mòlt (1/2 culleradeta) o 
una mica de nou moscada 2
• Ous 3
• Oli d’oliva verge extra 
• Xarop d’atzavara o dàtil o mel 80 ml
• Iogurt natural d’ovella o cabra
 (o de vaca, sencer) 140 g
• Pastanaga ratllada fina 100 g
• Sucre glacé o coco ratllat
 per empolvorar (opcional)

Pastís de pastanaga 
amb farina de quinoa i atmetlla

Preescalfar el forn a 175 º C i greixar un motlle 
rodó d’anell de pa de pessic, o desmuntable. 

Rentar, assecar i ratllar fines les pastanagues 
fins a tenir uns 100 g i reservar. Barrejar en un 
recipient gran la farina de quinoa amb l’ametlla, 
les espècies, la sal i el llevat. Formar un forat al 
centre.
En un altre recipient, batre amb unes varetes 
manuals els ous, el xarop, l’oli i el iogurt, fins a 
tenir una barreja homogènia. Abocar a la pri-
mera massa, remenar una mica i tirar la pasta-
naga. Treballar la massa fins a integrar tots els 
ingredients homogèniament.

Abocar en el motlle amb cura i coure a la part 
inferior del forn (però no baix de tot) durant 
uns 40-45 minuts. El temps dependrà del tipus 
de motlle i del forn, així que convé vigilar-cap 
al final.

Retirar i esperar uns 8-10 minuts abans de treu-
re del motllo i deixar refredar completament 
sobre una reixeta. Escampar sucre glacé si es 
desitja quan estigui completament fred.

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)

Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

Marisc fresc
Ronda de Fàtima, 18 Igualada   ·  Tel. 938 03 13 57

PI
ZZ
A

93 805 55 46
C/lleida, 12 · igualada

T’HO
 PORTEM 
A CASA

· Menú diari i fes�us
· Servei de carta 

  amb secció de tapes
· Esmorzars

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

Restaurant braseria i cafeteria

Productes
 de proximitat

Totes les mesures
 de seguretat

93 804 91 64  / 654 33 84 25 / www.elkubb.cat

·De dimecres a divendres al migdia 
menú de proximitat

·De divendres vespres a diumenge migdia 
menú degustació i carta

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

C/ Piscinas s/n, La Torre de Claramunt (5.83 km). Tel. 93 801 18 92

Esmorzars de forquilla
(dissabte i diumenge)

 Menú diari
Tapes de carn i peix

Obert
 de dijous a 
diumenge



              

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Plantilles a mida, ajudes a domicili, ortopèdia tècnica i esportiva,
 llits articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA
EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASESMa DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes21,26€
la millor Assistència Sanitària

A partir del dia 01/06/19 canviarem les quotes, 
conseqüentment a les properes publicacions 
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.

 

Més endavant també modi�carem la imatge 
però de moment hauríeu de canviar:

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

Us agrairia que m’enviéssiu les proves per 
donar-vos la conformitat.

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, glaucoma.
• cirurgia refractiva: miopia, 

astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular 

Associada a l’Edat DMAE).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 - IGUALADA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 11:  TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

 DISSABTE 12:  ADZET
Av. Barcelona, 9

DIUMENGE 13:  
BAUSILI

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

 SECANELL
Òdena, 84

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 14:  MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMARTS 15:  BAUSILI
Born, 23

DIMECRES 16: CASAS V.
Soledat, 119

DIJOUS 17:  PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIVENDRES 18:  ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

Quiromassatge
Massatge TNDR
Massatge esportiu
Reflexologia podal
Flors de Bach
Hipnosi
Reiki



Setembre
11: Protus i Jacint, germans ; Teodora Alexandrina.
12: El Nom de Maria; Mare de Déu de Lluc; Guiu. 

13: Joan Crisòstom; Felip
14: Exaltació de la Santa Creu; Crescenci; Ròsula  

15: Mare de Déu dels Dolors; Nicomedes; Caterina .
16: Corneli, papa; Cebrià; Edita 

17: Pere d’Arbuès; Coloma; Ariadna 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Jaume Bartolí Carol
14è aniversari

Igualada, 13 de setembre de 2020

Els qui t’hem estimat i t’estimem mai t’oblidarem

Sempre esteu en el nostre cor i pensaments.
El temps mai ens allunya de vosaltres.

Sempre estareu al nostre costat, seguint el camí,  per tirar endavant.

11 setembre de  1998

Hostalets de Pierola setembre  de 2020

Àngel Sala Parcerisas
En memòria 

Mª Dolors Esteve Llopart
27 febrer de 2011

Igualada, setembre de 2020

Ana Torner Saumell

Saber que hi ets, 
encara que no et vegi,

.....
Saber que hi ets,

saber-ho sempre:
i no tenir-ne prou,

i no anhelar res més.

T’estimem

Igualada, setembre de 2020

Juan Muntané Tomàs

8è. aniversari de:

És no tenir sempre a punt el recurs d' una paraula 
que ompli el buit de tu, 

per  fer-ne la pertinent cuirassa 
que em preservi del malson 

de l' enyor i la tristesa.

JORDI ALBIOL i VILAFRANCA

Els teus estimats: esposa, Maria Carme Enrich Mas; fills, Sílvia i Marc, Anna i Salva; nets, 
Aina i Pol i família tota ho fem saber a llurs amics i coneguts. L’acte de comiat tindrà lloc 
avui dijous dia 10 a les deu del matí a l' oratori de Funerària Anoia.

Ens deixà el passat dimarts  dia 8 de setembre a l'edat de 72 anys.

Igualada, setembre de 2020

A.C.S

En record de:

Funerària Anoia, S.L.



Pere Soler Bernaus/  
Director Esportiu Budokan

Sóc Mestre d’arts marcials 6è Dan. Fait de director tècnic de base a la Federació Española 
de Karate. Emprenedor i practicant incansable.
Compartir els coneixements pel desenvolupament integral de les persones mitjançant les 
arts marcials és la meva passió, un granet de sorra per fer una societat millor.

Quines arts marcials oferiu al vostre centre?

Principalment oferim Nihon Taijitsu, que és un estil que 
té els beneficis del Karate, el judo i l’Aikido, ja que com-

pateixen moltes tècniques i beneficis. És un estil molt adient en 
la formació per als infants i excel·lent defensa personal i desen-
volupament per adults. També oferim Karate i Kobudo Japonès 
(Katana) només per adults.

Per a nosaltres, la nostra metodologia és l’important, l’art marcial 
és el mitjà per aconseguir un desenvolupament integral. Tenim 
connexió directe al Japó mitjançant el mestre Kai Kuniyuki i es-
tem afiliats a la Federació Catalana de Karate.

També tenim titulacions oficials esportives per garantir un ense-
nyament reglat de l’escola catalana de l’esport.   

Teniu des de nens fins a adults?

A la nostra escola tenim tota la progressió marcial des dels 4 anys 
fins a la tercera edat, adaptant l’art marcial segons l’etapa de la 
vida. De fet, l’escola es divideix en dos: l’escola de base i l’escola 
sènior.

Adaptem els continguts per etapes de la vida: infància, adolescèn-
cia, joventut, maduresa, tercera edat. En cada etapa s’evoluciona 
segons les experiències que es van vivint i els objectius i necessi-
tats són diferents.

Ja fa uns anys que les arts marcials estan de moda. Per què 
creus que és així?

Nosaltres oferim un treball de creixement integral de les perso-
nes tant a nivell físic, mental i emocional. Això permet trobar 
dins de l’art marcial, autoconeixement, seguretat, inquietuds, 
propòsits... Crec que en el segle XXI la gent és més conscient 
de viure en plenitud.

Quants anys fa que vau obrir el centre Budokan? Com t’imagi-
naves que seria quan el vas obrir?

L’any  vinent celebrem el 20 anys, gràcies a un projecte per a crear 
entitats esportives del servei d’Esport de Vilanova del Camí. Và-
rem començar amb l’escola esportiva de base, amb la intenció de 
crear una entitat on un alumne tingués un progrés d’infant fins 
adult garantint la pràctica fins la tercera edat. Ja fa 15 anys que o 
hem assolit. En nostre objectiu és que l’alumne integri l’art marci-
al a les diferents etapes de la vida.

Quin és èxit del vostre centre?

Nosaltres volem ser partícips en l’educació i desenvolupament de 
l’alumne en qualsevol edat, treballem l’autoconeixement, convi-
vència, resolució de conflictes, hàbits saludables, canalització po-
sitiva a nivell mental i físic. 

Més enllà de la tècnica i diversos moviments, les arts marcials 
també treballen el creixement personal i la duresa psicològica?

Jo diria que mitjançant la tècnica i el moviment marcial obrim 
la porta interior, es pren consciencia de les limitacions actuals, 
aquesta és la clau per començar ha evolucionar. Els moviments 
repetitius per buscar l’excel·lència preparen el subconscient per 
aplicar-ho a la vida quotidiana. Com diem els nostres alumnes, 
ser excel·lent no és dominar un moviment o un coneixement i 
s’ha acabat... ser excel·lent és cada dia fer-ho una mica millor en 
qualsevol aspecte de la vida.

També competiu contra altres centres en campionats, no?

Correcte, tenim un equip de competició. Creiem que la compe-
tició ajuda a un determinat nombre d’alumnes que tenen aquesta 
inquietud, però competir és totalment voluntari.

El nostre equip de competició ha tingut molt èxits a nivell nacio-
nal, portem 10 anys com el millor equip d’Espanya. L’any passat 

vàrem aconseguir 21 campions d’Espanya d’un total de 25 pos-
sibles.  

Algun dels alumnes ha anat progressant i ha arribat a un nivell 
alt dins de la disciplina?

Tenim molts alumnes cinturons negres, uns 70, els graus més alts 
son de 4t Dan que ja és un nivell mig alt.

A la nostre entitat procurem donar el 100% dels nostres coneixe-
ment des del primer dia, animem als alumnes a que busquin l’excel-
lència des d’un inici, així que considero que tots els alumnes tenen 
un nivell alt en cada cinturó.

Heu hagut d’aplicar molts protocols amb pel coronavirus? És un 
esport de contacte...

La seguretat per davant de tot. Ens hem format a través de la Gene-
ralitat de Catalunya en protocols i plans d’acció en cas de malaltia 
infeccioses.

Els protocols són estrictes: control d’entrades i sortides, neteja de 
calçats i mans, presa de temperatura, tothom amb mascareta a l’en-
trar i durant l’entrenament.

Per tenir una traçabilitat eficaç hem reduït la ràtio a 10 persones en 
grups bombolla i dins el grup hem creat bombolletes en forma de 
binomi estable per els exercicis en contacte.

Cada alumne té 4m2 individuals i quan treballen en parella estable 
tenen 8m2. Respectant la distancia social de 2m entre alumnes o 
binomis.

Practicar arts marcials és segur, tenim en compte que els alumnes 
segueixen una disciplina inherent a les arts marcials i això ens ajuda 
molt a evitar possibles contagis. No hem de tenir por a fer activitats. 
Recomanem que qui vulgui fer arts marcials busqui un club federat 
per garantir un ensenyament reglat i practicar amb seguretat.

El President Torra té la facultat per triar els membres del “seu” govern, però va preguntar al vicepresident Aragonés si volia canviar algun dels consellers 
d’ERC. I com aquest li va contestar que no, només va canviar els de JxC que “algú altre” li havia dit que havia de treure. Sembla que darrere la destitució 
d’Àngels Chacón hi ha “les negociacions de la Nissan” que anaven pel bon camí i podrien ser un actiu per les properes eleccions, quan n’hi hagin, perquè 
sembla que el president tampoc farà ús d’aquesta prerrogativa del càrrec. De la consellera s’explicava que tenia un perfil tècnic. És a dir, que era de les po-
ques que ho era per saber, poc o molt, de què anava la seva conselleria. En el seu lloc han posat un economista conegut, que ha passat molts anys a Europa 
i a la Universitat i que ha començat la seva tasca criticant a tots els que no són de la seva corda. Els sindicats involucrats s’ho miren amb recel. Alguns 
ciutadans diuen que la política és efímera, però són els polítics qui surten en globus (sistema molt igualadí). Només canvien les mosques que envolten la 
mateixa tifa de sempre.

“Ser excel·lent és fer-ho cada dia millor 
en qualsevol aspecte de la vida”

  Marc Vergés @marcverges8

Dijous, 10 de setembre de 2020

Espai patrocinat per:

més que un esport... 

C/ del migdia, 95 baixos 
08788 - Vilanova del camí 
telf. 686 543 611
www.budokan.es

· 50% de l'aforament
· Grups de convivència reduït (10pax)
· Distancies social ( 4m2)
· Control d'accés i higieneCOVID19

ESCOLA DE BASE -  DE 5 A 14 ANYS
ESCOLA SENIOR- A PARTIR DE 15 ANYS 

Defensa personal
Autoestima
Energia i concentració
Major coordinació
Ser més pacific
Millora la salut
Ajuda en trastorns
Caps de setmana lliures


