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L’EDITORIAL

Millor Publicació de premsa

LA VEU DE L’ANOIA ha estat guardonada 
com a “Millor Publicació Premsa 2019”, pre-
mi patrocinat per la Generalitat de Catalu-
nya i que atorga APPEC, Editors de revistes 

i digitals. És un premi que ens fa molta il·lusió com-
partir amb els nostres lectors, anunciants, impres-
sors, distribuïdors i amics que fan possible que cada 
setmana surti el periòdic 
que edita Publicacions 
Anoia SL i que l’equip de 
redacció pretén que sigui 
la veu dels anoiencs.  
El motiu perquè ens han 
concedit el premi,  han 
dit perquè el nostre mit-
jà no l’aturava ningú i 
que en els moments de 
més dificultat per la pan-
dèmia i, en ple confinament perimetral, va seguir 
sortint per continuar donant informació, opinió i 
ser l’altaveu de tots els que donaven el millor de sí 
mateixos per lluitar contra un enemic invisible, que 
colpejava de manera salvatge a moltes llars i s’empor-
tava amics i familiars, sense que hi hagués ni opció 
a acomiadar-se’n. En aquells durs moments de tris-
tor i sofriment, quan no es sabia que podria passar 
l’endemà, es treballava en condicions precàries i hi 

havia una visibilitat molt reduïda i pessimista sobre 
el futur més immediat, vàrem poder mantenir viva la 
flama del servei a la nostra comunitat.
És just en aquests moments quan s’han de trobar for-
ces on no n’hi ha i plantar cara al destí. I és aleshores 
quan els desafiaments es fan un mur i la voluntat es 
posa a prova. Som i serem, mentre tinguem l’escalf 

de tots els que ens aju-
den, que ens envolten 
i que ens animen. Per 
això, encara que el 
reconeixement l’han 
personalitzat en el 
nostre mitjà, nosaltres 
som conscients de que 
és per a tots nosaltres. 
Per l’afany de resistèn-
cia, pel rigor, per saber 

sobreposar-se al dolor i per seguir treballant per fer 
una societat millor. I en això, la gent de la Veu, sem-
pre ha volgut estar primera línia, al costat de tots els 
que també s’enfronten a reptes semblants, des de tre-
balls i idees diverses i plurals, però agermanats per 
l’esperit de pertinença a la nostra comarca, l’estima 
pel nostre país i enfortits per la voluntat de treballar 
pel bé comú i per bastir un món millor. Seguirem 
fent-ho, gràcies a tots vosaltres.  

La gent de la Veu sempre ha 
volgut estar primera línia, al 
costat de tots els que també 

s’enfronten a reptes semblants

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Isabel Díaz Ayuso,  presidenta de la 
Comunitat de Madrid,  ha acusat el 
govern espanyol de “tenir una estratè-
gia calculada i meditada, amb l’objec-
tiu de fons d’aconseguir que la pobla-
ció demani la intervenció i el control 
de la comunitat per part de l’Estat.”

Quim Torra, president de la Genera-
litat, ha demanat el TC mesures cau-
telars “que el mantinguin en el càrrec 
de President en tant no dictamini so-
bre la procedència de la seva inhabili-
tació pel TS”, L’estat no va voler publi-
car la seva “destitució” al BOE, però 
si ho va fer la Generalitat “per evitar 
interinitats”.

Roger Torrent, president del Parla-
ment, ha dit “si no hi ha cap candidat 

a President les properes eleccions es 
celebraran el proper 14 de febrer”. 
Laura Borràs, portaveu de JxC al 
Congrés va reaccionar dient “és una 
llàstima no haver acordat aquesta 
data” i el president va respondre que 
“no és una decisió política, sinó una 
aplicació estricta del calendari.”

Carles Puigdemont, expresident  a 
l’exili, ha dit que “s’ha de fer un embat 
contra l’Estat si les forces indepen-
dentistes superen el 50% dels vots 
en les pròximes eleccions catalanes i 
aleshores sol·licitar la intervenció de 
la Unió Europea (UE) per forçar un 
referèndum acordat”. I continua “fa 
falta una revolta democràtica com la 
de la tardor del 2017, exercint totes 
les accions polítiques necessàries, 
democràtiques i no-violentes, per fer 
que la independència sigui efectiva. 
L’Estat no cedirà i no respectarà el 
dret a l’autodeterminació (ja exercit) 
del poble de Catalunya i no s’asseurà 
a negociar si no se’l força a fer-ho per 
mitjà d’una confrontació democràti-
ca, pací�ca i no-violenta»

Raül Romeva, exconseller d’Afers 
Exteriors de la Generalitat, ha dit 
“Estic segur que les pròximes elecci-

ons aniran de més coses que d’inde-
pendència”

Pere Aragonès, vicepresident en fun-
cions de president suplent de la Gene-
ralitat, ha dit “seria molt estrany que 
es facilitessin els pressupostos si no 
s’avança en el �nal de la via repressi-
va.”

Miquel Iceta, primer secretari del 
PSC, ha �ltrat a algun mitjà proper 
que “El PSC es presentarà a les elec-
cions com l’alternativa al govern inde-
pendentista, però l’objectiu de fons és 
trencar la dinàmica del Procés, i pre-
ferim que sigui ERC i no JxCat qui li-
deri la Generalitat. Ens agradaria que 
ERC agafés l’hegemonia. Creiem que 
poden posar ordre i seriositat i a Ma-
drid hi ha ganes de tenir algú amb qui 
parlar de coses encallades”

Juan Carlos Campo, ministre de Jus-
tícia, ha informat que “la visita del rei 
a Barcelona s’emmarca en la normali-
tat. Ja no és 1 d’octubre i ja s’ha dictat 
la inhabilitació de Torra. Es va evitar 
la presència de Felip VI a Barcelona 
de fa dues setmanes per fomentar una 
millor convivència a Catalunya”.

El paper de la 
premsa
Hi ha periodistes que des del seu diari es 
dediquen a fer activisme polític, i n’hi ha 
d’altres que es limiten a exercir estricta-
ment de periodistes. Aquests últims, els 
que no prenen partit per cap opció po-
lítica, són al meu entendre més creïbles. 
Però quan s’acosten eleccions la premsa 
sempre fa les seves apostes, no només en 
el sentit d’intentar predir qui les guanya-
rà sinó en el paper menys galdós d’apa-
drinar o donar suport, ni que sigui de 
forma indirecta, a alguna candidatura. 
Amb les eleccions catalanes que tin-
dran lloc el 14 de febrer de l’any que ve, 
aquest fenomen s’està tornant a repetir. 
La “premsa de partit” és molt avorrida, i 
seria bo que els periodistes i les empre-
ses editores es mantinguessin al marge 
de la lluita política dels partits. Però les 
coses són com són, i el fet és que davant 
d’unes eleccions molts mitjans mostren 
una determinada posició política.
Resulta interessant fer un seguiment de 
la premsa de Madrid. Per entendre una 
mica com ens veuen als catalans des de 
la metròpoli, cal llegir també la prem-
sa de Madrid. No cal dedicar-hi massa 
temps, només amb una fullejada diària 
és su�cient. I et vas fent una idea no no-
més de com ens veuen sinó, també, de 
quina determinada manera els agrada-
ria que els catalans votéssim. Així, d’un 
temps ençà la premsa de Madrid es de-
dica a parlar molt elogiosament d’un de-
terminat partit independentista català 
i dels seus dirigents. Quan dic premsa 
de Madrid estic pensant en El País, El 
Mundo, ABC, La Razón, Público i El 
Diario, aquests dos últims en format ex-
clusivament digital. Però en aquest pa-
quet també hi podríem incloure altres 
diaris més nostrats, com La Vanguardia 
i El Periódico.
Com dèiem abans tots aquests mitjans 
parlen bé d’un determinat partit cata-
là i dels seus líders. Han fet una aposta 
política clara i cada dia que passa s’hi 
rati�quen. Ara ja no dissimulen. Ara ja 
no incideixen tant en les franquícies ca-
talanes dels partits unionistes del 155, ja 
que a Madrid són molt conscients que 
cap d’aquestes opcions no guanyarà les 
eleccions catalanes. Ni tan sols totes su-
mades assolirien la majoria absoluta del 
Parlament. I d’això van aquestes elecci-
ons. De�nir-les com a plebiscitàries no 
agrada al món unionista, però això va 
de blocs, el bloc unionista i el bloc in-
dependentista. I si guanyés el bloc uni-
onista, cosa que tot indica que no pas-
sarà, els unionistes serien els primers a 
llegir les eleccions en clau plebiscitària. I 
si guanyen els independentistes, aquests 
també en faran una lectura plebiscitària.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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Q ui els entengui, que els pagui. 
Resulta que fa una setmana el 
rei Felip no va poder venir a 
Barcelona per “raons de segu-

retat” i una setmana més tard s’hi presenta 
malgrat saber que no serà ben rebut. Què 
ha passat?
Que jo sàpiga, fa una setmana poca gent 
sabia que havia de venir el monarca per a 
l’acte de lliurament de títols als nous jutges 
que, a més es feia a Vallvidrera. No hi havia 
cap convocatòria especial de rebuig. I en-
cara que hagués estat així, voldria dir que 
el govern de Madrid es veia incapaç d’asse-
gurar la seva integritat? Es pensava potser 
que hauria de fer front a multituds encres-
pades i violentes que no podria controlar? 
Tot i que cada vegada la seva presència ha 
provocat i provoca manifestacions con-
tràries, mai hi ha hagut actes de violència 
directa. I si en alguna ocasió s’han cremat 
retrats, el Tribunal Europeu de Drets Hu-
mans ha  considerat que aquests actes sim-
bòlics formen part de la llibertat d’expres-
sió i per tant no són delicte. 
Per què, doncs, tant de rebombori la set-
mana passada i ara tanta pressa a trepitjar 
territori català? I a més agafats de la mane-
ta ell i el president del govern. La política 
té aquestes coses. Ahir es tiraven els plats 
pel cap i avui es fan petons a la boca. Allò 
que abans era negre ara de cop i volta s’ha 
tornat blanc, com en aquells jocs de mans 
que a vegades fan els pallassos. I no em 
direu que tot plegat  no és una pallassada.  
Allà on no es podia anar,  ara -oh. miracle!- 
ha esdevingut destí de peregrinació... 
Què pretenen? Si realment volguessin fer-

se perdonar els 
pecats que tant 
l’un com l’altre 
han comès contra 
Catalunya, abans 
de tot haurien de 
demanar perdó. El 
discurs de Felip VI 
aquell 3 d’octubre 
de 2017 va ser un 
greuge letal que va 
ferir la sensibilitat 
de tanta gent in-
nocent que havia 
rebut les garrota-
des de la policia 
en unes actuacions 
infames. En comp-
tes de moderar la 
tensió i posar pau, 
el rei va tirar benzina al foc corroborant la 
violència. Ni una paraula de compassió per 
a les víctimes.
Catalunya fa temps que ha deixat de ser 
monàrquica. El sentiment republicà està 
fortament arrelat des de fa segles. Perquè 
no hi ha hagut ni un sol monarca que hagi 
tractat Catalunya amb dignitat. Sempre 
hem estat súbdits, subjectes pel dret de 
conquesta a tota mena de vexacions en 
qüestió de drets, costums i llengua. Sen-
se comptar l’espoli constant que com una 
sangonera ens va xuclant la sang mentre 
contribuïm a engreixar les arques de l’estat 
mentre el poble s’empobreix. 
Fan bé les autoritats de Catalunya de no 
anar a rebre el monarca ni assistir a cap 
dels actes on participarà. Tenen mil raons 

per considerar aquesta visita una provoca-
ció i una manera de manifestar que, pas-
si el que passi, ells no canviaran. Per això 
s’ha d’acabar el vassallatge i la submissió a 
una dinastia que, a més d’inútil, obsoleta 
i prepotent, està podrida per la corrupció. 
El crit que ha d’omplir les viles i ciutats ha 
de ser: “ A Catalunya, ni rei ni corona!”.  
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JOSEP M. CARRERAS Què volen aquesta gent?

Veus adient la visita de Felip VI a Barcelona?

 Sí 21,1%  No 78,9%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

Catalunya fa temps que ha deixat 
de ser monàrquica. El sentiment 

republicà està fortament arrelat des 
de fa segles. Perquè no hi ha hagut 
ni un sol monarca que hagi tractat 

Catalunya amb dignitat
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Aquests dies estan arribant els ajuts promesos per al comerç local 
afectat pel tancament de la Conca i la crisi i se n’ofereixen de nous 
per als sectors de formació i cultura, que no estaven contemplats.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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FRAN FERNÀNDEZ
Director Salut Mental Catalunya Anoia Associació

Salut mental i els efectes de la COVID-19

Al gener de l’any 2020, l’Organització Mun-
dial de la Salut (OMS) va declarar el brot 
de la malaltia pel nou coronavirus 2019 
(COVID-19) com una emergència de sa-

lut pública d’importància internacional. L’OMS va 
a�rmar que hi ha un risc alt de disseminació de la ma-
laltia per COVID-19 a altres països d’arreu del món. 
Al març de l’any 2020, després d’una avaluació l’OMS 
va decidir que COVID-19 pot ser caracteritzat com 
una pandèmia. L’OMS i les autoritats de salut públi-
ca de tot el món estan actuant per contenir el brot de 
COVID-19. No obstant això, aquest moment de crisi 
està generant estrès en la població. 
La situació actual d’emergència sanitària per la Co-
vid-19 està tenint un impacte enorme a diferents ni-
vells. A la incertesa de la seva evolució epidemiològi-
ca, s’hi afegeix la inquietud per la situació econòmica 
relacionada amb el con�nament aplicat per contro-
lar-la i que comporta un canvi radical d’hàbits i de 
formes de relació.
La preocupació lligada a la pròpia salut i a la dels fa-
miliars o amics pot generar por, i esdevenir pànic, 
quan concorre una pèrdua de vincles socials i existeix 
un sentiment de desemparament. Aquestes vivènci-
es poden tenir un impacte sever en persones vulne-
rables o quan s’acompanya de dols per pèrdues sob-
tades de familiars i sense possibilitat de comiat. Les 
conseqüències en l’equilibri psíquic poden ser més 
duradores i derivar, �ns i tot, en trastorns per estrès 
posttraumàtic.
Una enquesta recent de l’Organització Mental He-
alth Research Canada assenyala que la salut mental 
s’ha vist greument afectada durant la pandèmia, i s’ha 
constatat un increment important en les taxes d’ansi-
etat i depressió.
Entre els col·lectius més afectats podem trobar els 
professionals que han estat més exposats al virus, tant 
aquells vinculats a l’àmbit sanitari com aquells que 
han portat a terme altres tasques essencials. Així ma-
teix, les persones que han estat contagiades pel coro-
navirus i els familiars que no han pogut acomiadar-se 
de les seves persones properes mortes a causa de la 
malaltia Covid-19 també han resultat molt afectades 
emocionalment.
El col·lectiu de persones amb un diagnòstic previ en 
salut mental tenen un risc més alt de recaigudes en 
el marc d’aquest context de pandèmia. També poden 

presentar altes taxes de depressió i ansietat, els col·lec-
tius de nens i adolescents, que estan acostumats a sor-
tir al carrer i compartir diversos espais on es fomenten 
les relacions socials. 
Al llarg del con�nament, hem passat moltes hores 
tancats a casa i sense poder veure als nostres familiars 
i amics. En el moment que, la situació s’ha anat nor-
malitzant, hi ha persones que, tot i que les informa-
cions de les autoritats sanitàries permetien reprendre 
les activitats habituals,  es negaven a sortir al carrer. 
Aquest temor es coneix com a “síndrome de la caba-
na“. És convenient especi�car que no es tracta d’una 
patologia com a tal. Aquesta síndrome implica la por 
a contactar amb altres persones fora de la llar, a rea-
litzar activitats que abans eren quotidianes com treba-
llar fora de casa, viatjar en transport públic, relacio-
nar-nos amb altres persones conegudes… La persona 
opta, així, per la reclusió com a forma de vida desit-
jada davant la percepció de seguretat que comporta.
Les persones que han passat el con�nament soles te-
nen més possibilitats de desenvolupar aquest síndro-
me.  El fet de no tenir cap contacte físic o proper amb 
una altra persona de forma presencial pot haver creat 
una forma de rebuig a allò que ara és excepcional per 
a elles: el contacte amb els altres.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va advertir 
a mitjans de maig del 2020 que la crisi del coronavirus 
i les seves conseqüències afectarien la salut mental de 
moltes persones. L’organització va explicar que es po-
dria registrar un augment dels suïcidis i dels trastorns, 
i va demanar als governs que no deixessin de banda 
l’atenció psicològica.
El context de pandèmia que vivim ens ha demostrat 
que la salut mental és una qüestió que ens ocupa a 
tota la ciutadania amb diagnòstic o sense. Esdevé ne-
cessària una inversió més forta en matèria de recursos 
i serveis que facilitin aquella atenció necessària per 
pal·liar els efectes de la problemàtica en salut mental. 
No és gens agosarat a�rmar que, la salut mental és una 
de les àrees més desateses de la salut pública. Prop de 
450 milions de persones es veuen afectades per un 
problema de salut mental, tres milions de persones 
moren cada any pel consum nociu d’alcohol i una per-
sona es suïcida cada 40 segons. I ara, milers de milions 
de persones de tot el món s’han vist afectades per la 
pandèmia de COVID-19, que està tenint repercussi-
ons addicionals en la salut mental de les persones.

No obstant això, relativament poques persones a tot el 
món tenen accés a serveis de salut mental de qualitat. 
Als països d’ingressos baixos i mitjans, més del 75% de 
les persones amb trastorns mentals, neurològics i per 
consum de substàncies no reben cap tractament per a 
la seva afecció. A més, l’estigmatització, la discrimina-
ció, el caràcter punitiu de la legislació i les violacions 
dels drets humans segueixen estant generalitzats.
L’accés limitat a una atenció de salut mental de qua-
litat i assequible en el món abans de la pandèmia, i 
en particular en les situacions d’emergència humani-
tària i de con�icte, ha disminuït encara més a causa de 
COVID-19, donat que, la pandèmia ha pertorbat els 
serveis de salut a tot el món. Les causes principals les 
podem focalitzar en el risc d’infecció  i la pròpia infec-
ció en centres d’atenció de llarga durada, com són els 
centres residencials i les institucions psiquiàtriques; 
els obstacles per reunir-se amb persones cara a cara; el 
fet que el personal de salut mental estigui infectat pel 
virus; i el tancament dels centres de salut mental per 
convertir-los en centres d’atenció per a persones amb 
COVID-19.
Els països gasten de mitjana només el 2% dels seus 
pressupostos sanitaris en salut mental. Malgrat al-
guns augments en els últims anys, l’assistència inter-
nacional per al desenvolupament en matèria de salut 
mental mai ha superat l’1% de tota l’assistència per al 
desenvolupament en l’àmbit de la salut. Si ens focalit-
zem a dins l’Estat Espanyol segons dades de l’OMS de 
2011, només un 5% de la despesa total en sanitat del 
govern està dedicat a la salut mental. És en aquesta 
situació que, per la celebració del Dia Mundial de la 
Salut Mental, l’OMS, juntament amb les organitzaci-
ons associades United for Global Mental Health i la 
Federació Mundial de Salut Mental, han demanat que 
s’augmenti la inversió en salut mental. En paraules del 
director general de l’OMS, el Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, «El Dia Mundial de la Salut Mental és 
una oportunitat perquè el món s’uneixi i comenci a 
posar remei a la desatenció de què ha estat objecte his-
tòricament la salut mental», afegint, «Ja estem veient 
les conseqüències de la pandèmia de COVID-19 en 
el benestar mental de les persones, i això és només el 
principi. Llevat que ens comprometem seriosament a 
augmentar la inversió en salut mental ara mateix, les 
conseqüències sanitàries, socials i econòmiques tin-
dran un gran abast ». 
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De�nitivament, l’ac-
tual estat espanyol 
ja ha superat de 
llarg al estat feixis-

ta que va presidir Francisco 
Franco durant 39 anys. L’ha 
superat de molt. Franco es va 

acostumar a ordenar matar en les diferents 
campanyes bèl·liques en les que va participar. 
És conegut que donava l’ordre d’afusellar pre-
soners o soldats poc valents a l’hora del cafè i 
abans de fer la migdiada. 
Quan va ser cap d’estat va deixar de matar... 
directament. La seva policia denunciava a la 
justícia franquista qualsevol comportament 
antifeixista. Sovint els mateixos governadors 
civils obrien diligències contra els opositors. 
Franco va institucionalitzar els Tribunals Mi-
litars que no tenen el sistema de garanties que, 
almenys teòricament, tenen els jutjats ordina-
ris. Qualsevol aldarull, manifestació o delicte 
d’opinió era perseguit pels governadors civils 
i els acusats queien en mans dels militars. Les 
crítiques al règim es consideraven delicte mi-
litar, ja que el cap d’estat era Capitán General 
de los Ejércitos. Per a l’estat feixista, eren els 
jutges militars, i no Franco, els que mataven
A mesura que el règim de Franco volia ser més 
acceptat pels governs democràtics, va anar 
acotant el tipus de “delicte” susceptible de ser 
jutjat per la jurisdicció militar. Tot i que un 
simple aldarull al carrer o qualsevol enfron-
tament als antidisturbis es considerava delicte 
militar, es va crear el TOP, Tribunal de Orden 
Público que, sota la aparença d’un tribunal ci-
vil, reprimia tot tipus de oposició al règim. 
Des d’artistes a sindicalistes, des d’activistes 
o polítics en la clandestinitat a estudiants, el 
TOP va tancar a la presó a milers d’opositors 
al règim. En tractar-se de tribunals especials, 
deixaven sense defensa als acusats. Tot i que 
per aplicar-li la pena de mort a un condemnat, 
calia que el Cap d’Estat i el govern signessin el 
sinistre “enterado”, els corifeus del règim afir-
maven que s’havia aplicat una sentència judi-
cial.
Cap país democràtic del món disposa de tri-
bunals especials i, quan oficialment va caure la 
dictadura, el TOP es va convertir en Audiència 
Nacional amb els mateixos jutges, els mateixos 
funcionaris i en el mateix edifici. I així seguim.
L’Audiència Nacional actualment et pot tenir 
dos anys a la presó sense que hagis de cometre 
cap delicte. El Tribunal Supremo et pot con-
demnar a 13 anys de presó només per pensar 
diferent. Ni el Cap d’Estat, ni el presidente del 
gobierno s’han d’embrutar les mans: “las sen-
tencias hay que respetarlas” diuen quan un ca-
talà és condemnat.
PP, PSOE, C’s i en part Podemos apliquen en-
cara més grollerament el sistema franquista 
de portar als enemics davant dels tribunals i 
deixar que, com feien els lleons al circ romà, 
la justícia espanyola devori demòcrates, sen-
se que ells hagin de donar l’ordre. Els jutges ja 
saben que si volen ascendir, han d’embrutar-se 
les mans perquè els polítics les tinguin netes.... 
però no les hi tenen. 

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Franco no matava La Llàntia i Clavé

Poesia Viva, en els seus 
programes a l’Aurora, obrí 
portes a entitats anoien-
ques, una trentena llar-

ga. Corals, grups sardanistes, de 
rítmica, rondalles, teatre, cinema, 
conjunts musicals. centres esco-
lars, espais d’art, premsa, ràdio. 

Grups reduïts: trios o duets. O individuals: poetes, 
rapsodes, cantants, músics. La Coral La Llàntia fou 
l’entitat que més vingué: en tres ocasions dintre els 
100 primers programes. La segona vegada va ser el 
16-10-1999, en la sessió 21. Ho destaquem perquè 
commemorava l’Any 
Clavé (Josep Anselm 
Clavé i Camps), 
compositor, escrip-
tor i polític català. La 
Llàntia estava, i en-
cara està, a l’aixopluc 
moral del fundador 
del moviment coral 
a Catalunya. Clavé 
va néixer el 1824 i 
morí el 1874. Li fal-
tava poc per als cin-
quanta anys: vida curta però enormement pro�tosa. 
Aquell 1999 s’acomplien 175 anys del seu naixement 
i 125 de la seva mort. Un fragment del que havia re-
sumit el polifacètic Apel·les Mestres referit a Clavé: 
“Heus aquí un nom que no escric ni pronuncio mai 
sens veneració, com deurien pronunciar-lo tots els 
catalans. Fill del poble, poeta i músic intuïtiu, deixe-
ble de si mateix, que obeïa a un altíssim sentiment”. 
De Clavé s’han d’escoltar o llegir bé les seves lletres. 
Entrar dins l’ànima de la persona. Abstreure’s de tot i 
analitzar els arguments. Viure’ls. Heus aquí tres frag-
ments dels més celebrats:
La Maquinista. La campana al treball crida!/–Al 
taller, –A treballar!/És el pa de la família/la suor del 
nostre afany./–Al taller –A les encluses!·/–Al cargol! –
Al torn! –Al banc!/Que els timbres més honrosos/són 
els timbres del treball./Dali, dali sens descans!/–Afa-
nyem’s!/A la tarea!/ –Dali. Dali sens descans!-. Les 

�ors de maig. Sota d’un sàlzer sentada una nina/
trena joiosa son ric cabell d’or;/és son mirall fresca 
font cristallina,/son sos adornos violetes del bosc;/al-
tra, teixint matisada guirnalda,/gronxa son cos, que 
és de gràcia un tresor:/altra, amb son blanc cabridet 
a la falda,/canta més � que el festiu rossinyol./Mes, ai 
de los cors,/que són eixes noies/les més riques toies/del 
mes de les �ors! (I amb un català proper al d’abans 
de Fabra): Los Xiquets de Valls. A la plassa!/Pre-
nen part en nostra festa/los forsuts Xiquets de Valls,/i 
en pilars, castells y torras/mostraran s’habilitat./Pels 
carrers fan la passada/ab les gralles y ‘ls tabals./Ram, 
ram, pataplam/Y a la casa de la vila/a mitj dia faran 

cap./Quina gatzara, 
quina delícia!/causan 
al poble los braus Xi-
quets,/quan fan alar-
de de llur perícia,/
força, equilibri, valor 
i seny./Viva!, viva!
Es recitaren, de Cla-
vé, a més de les tres 
citades, les lletres 
d’altres set cançons: 
Enyorament, Els 
pescadors, A Mont-

serrat, La bonaventura, El somni d’una verge, Una 
fontada i El pom de �ors. I la coral li cantà La Font 
del Roure, i composicions d’altres autors. Del can-
tant de la coral Rogelio Cerezo, se li llegí un poema 
(“l’he acabat aquesta nit”, digué content) dedicat al 
mestre homenatjat, escrit amb el cor: Remembrança. 
Amb Josep Asbert, president de la coral, es dialogà 
del passat i del previsible futur. Es va fer referència a 
la bona i llarga gestió presidencial del senyor Asbert, 
i de la sort que tenia La Llàntia en haver recuperat el 
cognom Montaner en la direcció musical. Abans que 
la cantés el cor, Maria Teresa Ratera recità la lletra de 
La Font del Roure, que comença així: “Veniu nenas, 
sota’l ROURE/que ha dat nom a la Font pura/prop 
la qual, gentil natura/guia fa de son tresor”… De la 
sessió que comentem, fa 21 anys. I d’haver-se escrit 
les cançons, un segle i mig. Eren altres temps. Però 
assaborir-ne essències, fa història. 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla

Diversos espais del municipi de Vallbona d’Anoia presenten aquest aspecte,  amb deixalles abandonades 
i sense que ningú hi faci res

LA FOTODENÚNCIA
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naturgy.com

El futur és invertir
en el planeta.
Continuem reforçant les nostres 
inversions en energies renovables, 
ajudant a aturar el canvi climàtic 
alhora que fomentem l’ocupació 
verda i la recuperació econòmica.

Tornem a creure en el futur.

ACPC_(297x420)DES RNVBLS.indd   1 16/9/20   15:58



La Veu de l’Anoia és guardonada com a Millor Publicació de 
Premsa per l’APPEC

Igualada
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L’APPEC editors de re-
vistes i digitals guar-
dona el setmanari 

comarcal La Veu de l’Anoia 
com a Millor Publicació de 
Premsa a La Nit de les Re-
vistes i la Premsa en Català. 
El jurat ha valorat els 38 anys 
de trajectòria de la capçalera 
anoienca i la seva “valentia i 
tenacitat per informar a peu 
de carrer en el primer terri-
tori amb confinament peri-

metral com va ser la Conca 
d’Òdena a causa de la pandè-
mia”.
Des de La Veu de l’Anoia, no 
cal dir-ho, ens mostrem molt 
contents amb aquest premi, 
que ens reforça en les nostres 
ganes de seguir explicant tot 
allò que passi a la nostra co-
marca, siguin quines siguin 
les circumstàncies.
La Nit de les Revistes i la 
Premsa en Català, l’acte dels 
reconeixements als profes-
sionals de la comunicació i 

a les publicacions en català 
més important del sector, 
celebrarà la seva 20a edició 
el proper dimecres 14 d’oc-
tubre, una gala que es podrà 
seguir de manera virtual a 
través del canal de YouTu-
be APPECTV a partir de les 
20:00h. La gala estarà pre-
sentada per l’escriptor Mà-
rius Serra des de l’Espai En-
desa de Barcelona.
A més del premi a la Millor 
Publicació de Premsa, en la 
categoria de Revista el pre-
mi ha estat per la bergue-
dana L’Erol i en la categoria 
Digital pel mitjà de consum 
conscient opcions.org. Tots 
ells, atorgats per un jurat 
d’experts.
Per la seva banda, la Junta de 
l’APPEC ha reconegut amb 
el Premi Comunicació l’in-
formatiu infantil de Televisió 
de Catalunya, InfoK; amb 
el Premi Societat el recone-
gut xef José Andrés; i amb el 
Premi Cultura la plataforma 
Actua Cultura 2%.
Així mateix, les revistes Es-

trip i Namaka guanyen el 
concurs de Millor Portada i 
es commemoren els 50 anys 
de la revista Muntanya, la 
primera revista d’excursio-
nisme en català.

L’Espai Endesa de Barcelo-
na: 20 anys donant suport a 
les revistes en català
Des de fa 20 anys Endesa 
dona suport a les revistes 
en català amb la cessió de 
l’Espai Endesa de Barcelo-
na per celebrar La Nit de les 
Revistes i la Premsa en Cata-
là, l’acte més important del 
sector. L’Espai Endesa és un 
edifici modernista inaugurat 
l’any 1897, en la que havia es-
tat la  sala de turbines de la 
Central Catalana d’Electrici-
tat. Aquesta va ser una de les 
primeres centrals tèrmiques 
que van sorgir a Catalunya 
per abastir la creixent de-
manda d’energia elèctrica a 
la ciutat comtal.
L’edifici, dissenyat per l’ar-
quitecte Pere Falqués i Urpí, 
està catalogat com a Patri-

moni Històric de la Ciutat i 
és una excel·lent mostra del 
Modernisme Industrial Ca-
talà. Endesa, amb la cessió 
d’aquest espai a determinats 
col·lectius, té l’objectiu de 
posar a la disposició de la so-
cietat un bé d’interès cultural 
i històric que ha de servir per 
impulsar projectes que fo-
mentin el  desenvolupament 
social.

L’APPEC editors de revistes 
i digitals
L’APPEC editors de revistes i 
digitals aglutina i representa 
a les més de 200 revistes i mit-
jans digitals dels Països Cata-
lans. La Nit de les Revistes i 
la Premsa en Català és l’acte 
institucional de l’entitat que 
aquest any arriba a la seva 20a 
edició. L’esdeveniment té com 
a objectiu posar en valor la 
tasca de les publicacions dels 
Països Catalans amb l’atorga-
ment de reconeixements en 
diferents categories.
La Nit és, també, un termò-
metre de l’estat del sector i 
un espai de re�exió sobre el 
paper dels mitjans de comu-
nicació en la construcció del 
nou país. La 20a Nit de les 
Revistes i la Premsa en Ca-
talà tindrà lloc el dimecres 
dia 14 d’octubre a les 20:00h 
en format virtual al canal de 
YouTube APPECTV i estarà 
presentada per Màrius Serra 
des de l’Espai Endesa.

·Canvi i instal·lació 
de panys i 
bombins

Mossén Coy, 28
Vilafranca del Penedès

629 175 524
tevibc@gmail.com

www.tevicerrajeros.com
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La Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades tanca amb 
un gran èxit la seva cinquena edició
REDACCIÓ / LA VEU 

Aquest passat dissabte 
va celebrar al centre 
d’Igualada la 5a edi-

ció de la Jornada Gastronò-
mica de les Plantes Oblida-
des, que va atreure milers de 
persones d’arreu del territori. 
Durant tot el dia es van rea-
litzar un centenar d’activitats 
com tastos, xerrades i tallers, 
i la �ra de productes silvestres 
i varietats agrícoles tradicio-
nals va omplir, amb més de 
60 parades, els carrers de l’en-
torn de l’Espai Cívic Centre, 
l’Ateneu Igualadí i les Escolà-
pies d’Igualada.
La Jornada va transcórrer 
amb total normalitat, i les 
excepcionals mesures de con-
trol d’accessos i aforaments 
van funcionar a la perfecció. 
Tot l’espai on transcorria la 
Jornada estava delimitat i a 
cada accés es realitzava un 
control en el qual es donava 
un codi de barres a cada vi-
sitant. Aquest codi, únic per 
cada persona, era escanejat 
pels voluntaris i voluntàries 

als accessos de les activitats, 
permetent un control exacte 
d’aforaments i persones amb 
qui s’ha compartit espais. A 
part, tal i com estableix la 
normativa, l’ús de mascareta 
era obligatori i el recorregut 
comptava amb nombrosos 
punts de gel hidroalcohòlic. 
Els espais tenien entrades i 
sortides diferenciades i l’or-
ganització realitzava tasques 
permanents de neteja i desin-
fecció.
Des del Col·lectiu Eixarco-
lant, entitat organitzadora de 
la Jornada, destaquen la bona 
resposta i comportament dels 
visitants i la gran implicació i 
professionalitat tant dels po-
nents com dels 160 voluntaris 
i voluntàries que van fer pos-
sible la Jornada. La valoració 
que en fan és molt positiva, 
amb una a�uència similar a 
l’edició anterior tot i les con-
dicions climatològiques no 
del tot favorables, com era el 
vent, i la situació actual deri-
vada de la pandèmia de la 
Covid-19.
Marc Talavera i Jana Peters, 

coordinadors de la Jornada, 
apunten que “vam demostrar 
que era possible i necessari 
celebrar la Jornada, i que da-
vant de les di�cultats només 
cal compromís, organització, 
rigor, responsabilitat i un 
gran equip humà”. Destaquen 
que “ara més que mai, cal se-
guir reivindicant un nou mo-
del agroalimentari que sigui 
més saludable, més sosteni-
ble i més just”. També posen 
de relleu la capacitat de mo-
bilització i organització del 
Col·lectiu Eixarcolant, amb 
160 voluntaris i voluntàries 
realitzant tasques i treballant 
per la Jornada en una situació 
d’alta complexitat organitza-
tiva. Remarquen la professio-
nalitat amb que s’ha realitzat 
tota la Jornada i comenten 
que “la gent ens preguntava 
quina empresa havia muntat 
el sistema de control d’acces-
sos i se sorprenia al saber que 
darrere hi havia una entitat 
sense ànim de lucre”.
Pel que fa a les més de 100 ac-
tivitats, aquelles que requeri-
en d’inscripció prèvia es van 

omplir al 100% i els visitants 
van poder gaudir de tastos, 
xerrades, actuacions artísti-
co-musicals, showcookings i 
tallers amb ponents tant des-
tacats com Carme Ruscalle-
da, Ada Parellada, Astrid Van 
Ginkel o Joan Vallès.
L’esdeveniment va comptar 
un any més amb el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada, la 
Diputació de Barcelona i el 

Consell Comarcal de l’Ano-
ia, entre d’altres. Des del 
Col·lectiu Eixarcolant, volen 
agrair enormement a tots els 
voluntaris i voluntàries que, 
malgrat la complexitat de 
l’organització d’enguany, van 
realitzar les seves tasques a la 
perfecció fent possible l’edi-
ció més especial de la Jornada 
Gastronòmica de les Plantes 
Oblidades.

Descobreix el cicle integral 
de l’aigua amb Aqualogia!
A Aigua de Rigat ens comprometem amb les persones i el desenvolupament sostenible. Sabem 

que el futur del planeta està en mans dels més petits i per això impulsem projectes com Aqualogia. 

Un programa educatiu gratuït per als cicles d’educació primària dels municipis on operem, que 

apropa el cicle integral de l’aigua als alumnes i promou la conscienciació mediambiental. 

Aquest curs, el programa es digitalitza per garantir l’accés a tots els continguts interactius 

ja sigui des de l’aula o des de casa. 

Els docents que estiguin interessats en realitzar 
aquesta activitat al seu centre poden tramitar la 
sol·licitud fins al 15/12 a través del següent formulari: 
https://www.aiguaderigat.cat/ca/aqualogia.

Compromesos amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible
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El grup municipal 
d’Igualada Som-hi ha 
anunciat que els 15 

pisos de lloguer assequible 
que es van incloure als pres-
supostos municipals com a 
petició de la formació es fa-
ran al de Sant Carles número 
58, al darrere del Mercat de 
la Masuca. El grup munici-
pal igualadí ha detallat que ja 
s’ha formalitzat el primer pas 
per a dur a terme el projecte 
com és l’adquisició del solar, 
de 1.070 metres quadrats, on 
es construiran els habitatges.
En roda de premsa feta al 
punt on s’ubicaran els pisos, 
el regidor portaveu d’Iguala-
da Som-hi, Jordi Cuadras, ha 
explicat que “aquest és un dia 
molt important per la ciutat 
perquè, després de 10 anys, 
Igualada tornarà a construir 
habitatge públic municipal. 
És un pas endavant per a ga-
rantir el dret a l’habitatge per 
a famílies i col·lectius vulne-
rables i per això vam lluitar 
per incloure-ho al Pressu-
post”.
Cuadras recorda que “a la 
ciutat hi ha una situació 
d’emergència habitacional 
davant l’increment del preu 
dels lloguers que hi ha hagut 
els darrers anys per la manca 
d’oferta i l’existència de molts 
pisos buits i degradats. Des de 
l’Ajuntament cal posar totes 
les eines per a garantir el dret 
a l’habitatge i les promocions 

d’habitatge públic són una 
eina que va en aquesta direc-
ció i per això la vam plantejar 
�ns que el govern va acceptar 
posar-la al Pressupost”.
La nova promoció d’habitat-
ge públic del carrer de Sant 
Carles aconseguida per Igua-
lada Som-hi se sumarà als 
pisos municipals que ja exis-
teixen al carrer de la Soledat, 
a la plaça del Rei i al carrer 
Nards. Com en totes aquests, 
la promoció serà desenvolu-
pada per la Promotora Igua-
ladina Municipal d’Habitat-
ges (PIMHA).

Afrontar el repte de 
l’habitatge
Igualada Som-hi sempre ha 
denunciat que Igualada té 
un problema amb l’habitatge 
i que calen accions contun-
dents per part de l’Ajuntament 
per a posar-hi solució. La for-
mació, a més de pressionar 
per fer possible la construcció 
dels 15 pisos que s’ubicaran al 
carrer de Sant Carles, també 
va impulsar que per aquest 
any es doblessin les ajudes 
per a la rehabilitació de pisos 
buits que es puguin destinar a 
lloguer assequible i reactivar 
zones de la ciutat fosques i 
buides.
Jordi Cuadras recorda que 
“som l’únic grup de l’oposició 
que, a més de dir que calen 
polítiques d’habitatge a la ciu-
tat, ens arremanguem per a 
fer-les possible. Nosaltres no 
ens limitem, com altres grups 

van fer al Ple de la setmana 
passada, a presentar mocions 
no resolutives tot reclamant 
habitatge assequible i a enviar 
notes de premsa, sinó que tre-
ballem per a fer realitats. Els 
15 pisos que hi haurà al carrer 
Sant Carles o doblar les aju-
des per a la rehabilitació que 
hem aconseguit en són una 
mostra. Reivindiquem la po-
lítica útil, la capacitat de con-
dicionar el govern per acor-
dar i aconseguir polítiques al 
servei de la gent”.

Nova centralitat de la zona 
de la Masuca
Dins el model de ciutat 
d’Igualada Som-hi, Jordi Cu-
adras destaca que “la zona de 
la Masuca és una de les que 
ha de viure una transforma-
ció més important els propers 
anys amb la ubicació de dife-
rents equipaments i vies de 
comunicació que haurien de 
potenciar la zona i donar un 
nou dinamisme al Mercat”. La 
ubicació dels 15 pisos públics 
en aquest punt de la ciutat 
s’afegeix als equipaments pú-
blics existents del Residen-
cial Viu B1, del Mercat de la 
Masuca, de l’Hospital de Dia 
Sant Jordi i dels Jutjats. A 
equipaments públics previs-
tos com el Campus Universi-
tari de la Salut, la Residència 
d’estudiants i les o�cines del 
SOC a l’edi�ci Cíclope, i a la 
connexió directa del carrer 
Misericòrdia amb la Ronda 
Sud per sobre el riu Anoia.

Els 15 nous pisos de lloguer assequible 
es faran al darrere de la Masuca

REDACCIÓ / LA VEU 

Aquest dimarts el Con-
sell de Ministres ha 
aprovat la suspensió 

de les regles �scals per als anys 
2020 i 2021, una reivindicació 
que fa anys que reclamaven 
des de diversos partits polí-
tics. Aquesta mesura perme-
trà a tots els ajuntaments fer 
ús del seu romanent acumulat 
per tal de poder afrontar amb 
tots els recursos econòmics 
disponibles les conseqüències 
derivades de la pandèmia.
Des d’Esquerra Anoia “cele-
bren” aquesta decisió “his-
tòricament reclamada i que 
respon al sentit comú” ja que 
“que els ajuntaments puguem 
fer servir els estalvis acumu-
lats durant anys per rever-
tir-los al municipi és del tot 
lògic, el que no era lògic era 
que l’estat espanyol ens ho 
prohibís i no poguéssim fer ús 

d’aquests diners”.
Segons els republicans, “es 
demostra que el municipalis-
me republicà vam fer bé en 
plantar-nos anunciant que cap 
ajuntament lliuraria els roma-
nents a l’Estat” així com també 
justi�quen de manera contun-
dent el vot contrari “al Decret 
del govern PSOE-Podemos 
que pretenia atemptar contra 
l’autonomia municipal i fer ús 
dels diners acumulats per els 
ajuntaments i, per tant per als 
ciutadans”.
Finalment des d’ERC assegu-
ren que “continuem exigint 
a l’Estat que posi a disposi-
ció dels ajuntaments el fons 
COVID de 5.000 milions per 
atendre les despeses derivades 
de la pandèmia i per al suport 
al teixit econòmic i social” així 
com “també que garanteixin 
la participació del municipa-
lisme en els fons europeus de 
reconstrucció”

ERC celebra que el 
govern espanyol no limiti 
la despesa municipal

REDACCIÓ / LA VEU 

Dijous de la setmana 
passada, dia 1 d’octu-
bre, es va obrir al pú-

blic, al Museu de la Pell d’Igua-
lada i Comarcal de l’Anoia, 
l’espai creat per rememorar 
aquesta mateixa data del 2017 
a Igualada a través d’imatges, 
audiovisuals i  elements icò-
nics, com una de les urnes que 
es van utilitzar en aquella his-
tòrica jornada.
Josep M. Oller, representant 
dels impulsors de la iniciati-
va, va destacar la voluntat de 
donar vida a aquest espai, que 
pot esdevenir un arxiu on es 
pugui conservar tota la do-
cumentació grà�ca que molts 
ciutadans tenen de l’1 d’Octu-

bre a Igualada, i ha afegit que 
“aquest també serà un espai 
per constatar que quan hi ha 
un objectiu clar i s’hi posa 
l’ànima, la força de la gent és 
imparable”.
De la seva banda, l’alcalde, 
Marc Castells, es va mostrar 
satisfeta perquè s’ha com-
plert amb el compromís de 
crear un espai per recordar 
“una jornada històrica, que 
tots vam viure d’una manera 
molt emocionant”.
Finalment, la consellera de la 
Presidència, Meritxell Budó, va 
posar en valor el fet que aquest 
espai s’hagi instal·lat al museu 
de la ciutat i va destacar l’es-
perit unitari que va fer possible 
l’organització de l’1 d’octubre a 
Igualada i a tot Catalunya.

S’obre l’espai 1 d’Octubre 
al Museu de la Pell
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El comerç igualadí rep 750.000 
euros en ajuts directes
REDACCIÓ / LA VEU 

L’alcalde, Marc Castells, 
i el regidor de Dinamit-
zació Econòmica, Jordi 

Marcé, han presentat el resul-
tat de la convocatòria d’ajuts 
directes al comerç atorgats per 
la Generalitat per reactivar 
l’activitat econòmica arran de 
la situació generada pel con-
�nament de la Conca d’Òde-
na a l’inici de la pandèmia de 
Covid-19. Els ajuts, que van 
ser anunciats el passat mes de 
maig pel president Quim Tor-
ra, en el marc de la reunió amb 
els ajuntaments de l’Aliança 
per la Conca celebrada durant 
la seva visita a Igualada, con-
sistien en l’aportació d’1,5 mi-
lions d’euros, que s’ha vehiculat 
a través de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena (MICOD). 
Castells ha destacat l’agilitat 
amb què s’han gestionat les 
subvencions, que es van anun-
ciar al maig i es van convocar 
al juliol, amb un termini de 
sol·licituds que es va acabar al 
setembre, i que aquesta setma-
na ja han estat atorgades, amb 
la previsió que els sol·licitants 
les rebin durant aquest mes 
d’octubre. En el cas especí�c 
d’Igualada, s’han rebut més de 
700 sol·licituds i s’han concedit 
ajuts per un valor aproximat de 
750.000 euros, destinats a co-
merços i serveis de la ciutat.
L’alcalde ha recordat que les 

accions de suport anunciades 
per la Generalitat també inclo-
ïen la concreció de l’acreditació 
de l’Hospital d’Igualada com a 
hospital universitari i l’aporta-
ció de 2 milions d’euros per a 
la construcció del futur cam-
pus de salut, que s’ha de con-
cretar en el conveni que s’està 
preparant amb l’Ajuntament 
d’Igualada i amb la Universitat 
de Lleida.
D’altra banda, el regidor Jordi 
Marcé ha explicat que la ges-
tió d’aquests ajuts al comerç ha 
permès constatar que hi havia 
establiments i empreses d’altres 
sectors que van veure’s també 
afectats pel tancament perime-
tral i que no s’havien inclòs en 
aquesta convocatòria. Arran 
d’això, l’Ajuntament ha decidit 
obrir una nova línia de sub-
venció adreçada als sectors de 
la formació i de la cultura, als 
quals es destinarà una partida 
de 100.000€, amb subvencions 

màximes de 1.000€ per a cada 
sol·licitant. Les poden sol·lici-
tar empreses que es dediquen 
a l’edició de revistes o diaris en 
format paper, serveis turístics 
locals vinculats a la cultura, 
centres d’ensenyament, activi-
tats de creació artística i espec-
tacles, museus, sales d’exposici-
ons, organització d’espectacles 
esportius, espectacles a l’aire 
lliure i organització d’especta-
cles en sales i locals. El termini 
�nalitza el proper 10 de no-
vembre.

Marc Castells: “encara no 
s’han resolt els problemes 
dels treballadors afectats pel 
tancament perimetral”
L’alcalde va apro�tar l’ocasió 
per denunciar la situació en 
què encara es troben els tre-
balladors de fora de la Conca 
que durant el tancament peri-
metral no van poder accedir 
als seus llocs de treball. “ERC 
Anoia, en un roda de prem-
sa el mes de juliol, va anun-
ciar a bombo i platerets que 
havien resolt els problemes 
d’aquests treballadors. I a dia 
d’avui aquest problema enca-
ra no està resolt. Aquest és un 
fet molt greu i encara ningú ha 
explicat. Aquí n’estan sortint 
perjudicats empresaris de la 
Conca i els seus treballadors. 
Exigim i reclamem a qui tingui 
la potestat de resoldre aquest 
problema que ho faci i que ho 
expliqui clarament”.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a situació viscuda 
durant aquests úl-
tims mesos, entre el 

confinament i la posterior 
situació, ha estat molt com-
plicada pel comerç de pro-
ximitat. Han estat moltes 
les iniciatives sorgides per 
donar resposta a noves fór-
mules de servei i atenció al 
client. L’adaptació a aquesta 
nova situació junt amb el 
futur pròxim, són qüestions 
que interessen de ple als co-
merciants.
En la darrera Botiga al car-
rer, Igualada Comerç, ha 
rebut contactes d’entitats 
de comerciants de diferents 
punts de Catalunya per 
conèixer i compartir l’ex-
periència d’aquest esdeve-
niment amb les mesures de 
seguretat adoptades. Aquest 
intercanvi d’experiències 
i de coneixement ha estat 
molt positiu alhora ha obert 
una realitat que és la neces-
sitat de mantenir aquesta 
connexió entre entitats pro-
fessionals del sector.
Per tot això ha sorgit la ini-
ciativa d’organitzar un Fò-
rum per part d’Igualada 
Comerç com a oportunitat 
de poder compartir i conèi-
xer les diferents realitats del 

comerç a tot el territori ca-
talà. Obrir un debat de com 
es pot afrontar el futur més 
immediat i com s’adapta el 
comerç a aquesta nova rea-
litat.
La proposta de Fòrum ja ha 
estat exposada a l’Ajunta-
ment d’Igualada i la Gene-
ralitat de Catalunya que han 
donat el seu suport.
El format que es farà servir 
és el d’híbrid, que s’està uti-
litzant en els grans congres-
sos i fòrums actualment. Es 
treballa en un espai central 
a Igualada a on hi hagi les 
ponències i presentacions 
amb la capacitat d’assistents 
que permeti la normativa en 
el seu moment. Pel segui-
ment es pensa a involucrar 
a la resta d’associacions co-
mercials de Catalunya i a les 
Cambres de Comerç perquè 
puguin facilitar un espai 
tecnològic per seguir el fò-
rum des dels diferents punts 
de Catalunya via streamer.
Aquests pròxims mesos es 
farà la difusió oportuna per 
tal de poder tenir idees, con-
tinguts i propostes. S’espera 
que aquest esdeveniment 
esdevingui un punt impor-
tant de referència pel que 
fa al comerç de proximitat i 
serveixi de suport i ajuda als 
professionals del sector,

Igualada Comerç 
promou un Fòrum de 
comerç de proximitat
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Neix un projecte de mentoratge per 
ajudar als autònoms i micropimes
REDACCIÓ / LA VEU 

Els autònoms són una 
part molt important 
del teixit empresarial, 

que crea riquesa i genera ocu-
pació, i que per tant, tenen un 
paper clau en la dinamització 
del nostre territori. Actual-
ment, a Catalunya, aquest col-
lectiu està format per més de 
500.000 persones, de les quals 
2.800 ho són a Igualada. 
Per abordar la situació de cri-
si sanitària provocada per la 
pandèmia del coronavirus, 
que ha generat una situació 
sense precedents, i per posar 
�l a l’agulla i seguir donant 
solucions i resposta davant 
aquest fet, des de l’Ajunta-
ment d’Igualada i la Unió 
Empresarial de l’Anoia s’ha 
creat una sinèrgia i pla d’ac-
tuació per als professionals 
autònoms i micropimes de 
la ciutat d’Igualada: Igualada 
Mentoring. 
Es tracta d’un procés d’acom-
panyament personalitzat a 
l’autònom i petit empresari a 
través d’un mentor professi-
onal expert, amb àmplia ex-
periència i coneixements, qui 
ajudarà a l’autònom a posar el 
focus real sobre la seva gestió, 
organització i plani�cació del 
seu negoci.

Igualada mentoring: El su-
port per a micropimes i au-
tònoms
En aquest sentit, des d’Igua-
lada Mentoring es treballarà a 
través d’aquesta metodologia, 
el mentoring o mentoratge, 
basada en diagnosticar la si-
tuació de l’empresa, avaluar 
les alternatives d’actuació, 
prendre les millors decisions 
i a implementar-les per a ga-
rantir la continuïtat del nego-

ci i evitar riscos. 
En aquesta línia, el regidor 
de Dinamització Econòmi-
ca de l’Ajuntament d’Iguala-
da, Jordi Marcé, afegeix que 
es tracta d’un “ensenyament 
pràctic molt adequat per do-
nar suport als autònoms, ja 
que l’estratègia està basada 
en la creació d’una relació 
personal, de con�ança entre 
el mentor i l’autònom/a, que 
s’aculli al programa. Els bene-
�cis d’aquesta eina són múl-
tiples per a les persones que 
intervenen en el procés”.

Salvar els autònoms i les mi-
cropimes
Marcé ha explicat que l’objec-
tiu principal d’aquest progra-
ma és el d’abordar la situació 
crítica i posar �l a l’agulla al 
context crític que viuen els 
professionals autònoms i les 
micropimes: “Volem conso-
lidar-los i �delitzar-los; però 
també evitar el tancament de 
negocis i evitar la destrucció 
de més llocs de treball”. 
En aquesta línia, el regidor 
ha destacat que Igualada 
Mentoring també té d’altres 
objectius igual de concrets 
per revertir la situació econò-
mica i empresarial d’aquests 
sectors com reduir riscos en 
l’activitat professional dels 
autònoms, millorar la ges-
tió dels negocis, augmentar 
els contactes professionals, 
consolidar els seus negocis, 
ampliar el seu coneixement 
i professionalitzar-los com a 
emprenedors. 

Igualada Mentoring està 
obert a 20 autònoms i petits 
empresaris d’Igualada
Per la seva part, la gerent de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
Paula Arias, ha agraït la bona 

entesa amb l’Ajuntament 
d’Igualada per col·laborar en 
aquest projecte, un fet més 
que connota que “la fórmula 
público-privada funciona”. 
Arias ha explicat la metodo-
logia del programa, basada 
en mentoratge individual, on 
s’assignarà un mentor a cada 
autònom en funció del tipus 
de negoci i es canalitzarà mit-
jançant reunions presencials 
o online, amb una freqüència 
quinzenal i durant el perí-
ode d’entre 2 i 3 mesos.  En 
aquestes sessions de mento-
ring, la persona mentorada 
rebrà sessions d’asessorament 
basades en l’anàlisi del model 
de negoci, la visió d’aquest a 
curt i mitjà termini, revisió 
de les estratègies �nanceres i 
de màrqueting, les xarxes so-
cials, coaching, entre altres.
Igualada Mentoring està 
obert a 20 autònoms i pe-
tits empresaris d’Igualada. 
Els requisits per ser mentor 
són els de tenir una moti-
vació altruïsta, compromís 
i disponibilitat d’unes hores 
al mes per participar i actu-
ar com a mentor o mentora 
durant almenys, la 1a edició 
d’Igualada Mentoring; tenir 
una llarga experiència com 
a empresari/a, professio-
nal o directiu/va d’una em-
presa; viure a la comarca de 
l’Anoia o rodalies; acceptar 
el compromís d’acompanyar 
a les persones sol·licitants, 
dedicar-hi 10 hores (2 ho-
res cada 15 dies); realitzar 
una formació de dues hores 
on s’hi exposarà el funcio-
nament del programa i els 
aspectes bàsics per realitzar 
el mentoratge; i realitzar l’as-
sessorament als autònoms i 
micropies, segons les hores 
establertes en el programa.
I per l’altra banda, els requi-
sits per rebre aquest assesso-
rament són que els partici-
pants estiguin donats d’alta 
com a autònoms i tenir el 
domicili fiscal a Igualada. 
Totes les peticions, tant per 
fer de mentor com per rebre 
assessorament es gestiona-
ran a través de diversos for-
mularis online.

REDACCIÓ / LA VEU 

El Departament de Di-
namització Econò-
mica de l’Ajuntament 

d’Igualada, amb la col·labo-
ració de la Unió Empresarial 
de l’Anoia i l’Associació d’Em-
preses del Polígon Industrial 
les Comes d’Igualada i el su-
port de la Diputació de Bar-
celona, organitza les jornades 
Networking inter-polígons: 
Potencia la relació amb em-
preses de diferents polígons.
Les jornades, adreçades a em-
preses ubicades en polígons 
que estiguin interessades en 
conèixer pautes per afrontar 
la situació davant la pandè-
mia de la Covid-19, conèixer 
l’experiència d’altres empre-
ses i establir noves relacions 
empresarials, es duran a ter-
me els dies 23 i 30 d’octubre, 
d’11 a 13 h, de manera virtu-
al a través de la plataforma 
Zoom.
En el transcurs de la prime-
ra sessió, que tindrà lloc el 23 
d’octubre, es durà a terme una 
taula rodona en què quatre 
empreses presentaran la seva 
experiència en la gestió de la 

incertesa davant la situació 
generada per la Covid-19. La 
taula rodona estarà formada 
per Antonio Egea, de l’em-
presa Stitch way bcn (www.
stitchwaybcn.com) del polí-
gon industrial de les Comes 
d’Igualada; Gerard Isanta, de 
l’empresa Bgrup (www.bgrup.
es), del polígon del Pla de 
Rigat, de Vilanova del Camí; 
Miguel Angel Carrique, de 
l’empresa TC Carrique (www.
tallerescarrique.com), del 
polígon El Carol, de Vallbo-
na d’Anoia, i Rafael Ruiz, de 
l’empresa BTECHC (www.
btechc.com), del polígon La 
Torre, de Martorell.
En la segona sessió, que es 
durà a terme el dia 30 d’octu-
bre, es realitzaran 3 webinars 
per part d’experts, per donar 
pautes per afrontar la situació 
actual. Els seminaris que es 
proposen són: “Reorienta el 
teu negoci a les noves neces-
sitats”, “Conseqüència emo-
cional de la Covid-19: Recu-
perant l’empresa i les seves 
persones” i “Els nous hàbits 
de consum després de la Co-
vid-19”. Finalment, hi haurà 
un espai en què les empreses 
participants podran conèixer 
i potenciar les relacions amb 
les empreses participants i 
ubicades en altres polígons.
L’activitat és gratuïta i les 
places limitades. Per a for-
malitzar les inscripcions po-
deu fer-ho a través de l’enllaç 
https://goo.gl/forms/uSlGI-
vE9OyK43YNi1

Igualada impulsa la 
relació entre empreses 
de diferents polígons
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No. El cuadro macro no va a cambiar con las ayudas de la UE porque esas 
ayudas no se pueden dedicar a poner bonito un hotel de Lloret o de Alcu-
dia para atraer más turistas, y el 28% del PIB de ESP viene de 
turismo+ocio+transporte+restauración+hostelería.

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

“Catalunya debe abandonar el discurso victimista y pensar qué 
hacer para ayudar al Estado”: de verdad, señor Garrigues? La mu-
jer maltratada debe dejar de quejarse y dedicarse a pensar cómo 
hacer feliz al maltratador? Se ha vuelto usted loco???

economia i empresa Espai patrocinat per
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El valor de les competències davant les 
noves habilitats apreses

GONZALO BERNARDOS @GonBernardos
Profesor Titular de Economía de la Universidad Barcelona. 

EL LLENGUATGE DEL LIDERATGE

Manel Macià Martí
Director a TALENTIA GESTIÓ
www.talentiagestio.com

Roger Bascones
Coach transpersonal, consultor i formador.
www.rogerbascones.com- Mail: info@gonature.es

Un dels objectius del lide-
ratge és obtenir un ren-
diment òptim de l’equip 
comercial o projecte cre-

atiu, el tipus de llenguatge que fem 
servir per tractar o dirigir tindrà 
molt a veure en els resultats. 

A dia d’avui estem ja molt familiarit-
zats amb el que anomenen “empre-
ses felices” i uns ingredients bàsics 
per a que això sigui efectiu és l’aten-
ció afectiva i els sous emocionals. 

Un bona comunicació comença per 
saber escoltar de forma plena i aten-
ta. No estaré pensant en què vull res-
pondre, sinó, deixaré acabar al meu 
interlocutor i posteriorment faré les 
meves aportacions. En aquest cas ens 
donarem compte que: coneixerem 
més i millor a la persona, es sentirà 
compresa, acceptada i generarà em-
patia. Son trets bàsics per una entesa 
i per alinear a la persona en els va-
lors de l’empresa. Un bon líder com-
promès fa líders. Donar exemple és 
vital i va molt més enllà que treba-
llar moltes hores, entrar el primer i 
sortir l’últim, etc. Estem buscant la 
qualitat i no la quantitat. Per tant 
saber escoltar i formular preguntes 
encertades i potenciadores produi-
rà un efecte proactiu. Aquí podríem 
incloure una pregunta tal com: Com 
puc ajudar-te?. Si li sumem un to de 
veu apropiat, empatia i disposició 
llavors obtindrem una implicació 
extraordinària. Potenciar el lideratge 
comença per aquí.

També tenim l’assertivitat com a 
eina de rendiment.  Sabem que 
dintre d’aquesta competència hi ha 
el saber dir: “sí”, “no”, “gràcies”, fer 
propostes i saber rebre-les. En el cas 
del “gràcies”, quan ho fas amb inte-
rès, el teu interlocutor es sent grati-
�cat, important i la seva autoestima 

creix dintre del context professional. 
És valuós per qualsevol persona re-
bre aquests “inputs”, ja que es poten-
cia la seva implicació en el projecte. 
Si a més, en una situació en la que 
el líder ha de dirigir o indicar un co-
mandament i acaba una frase amb: 
“con�o en tu”, llavors la bioquímica 
de la persona comença a produir do-
pamina i aquí podem dir que farà el 
possible per a que aquella indicació 
es produeixi de totes totes. Multipli-
ca la responsabilitat. 

Fent partícip al nostre equip per a la 
presa de decisions també estaríem 
parlant d’implicació, responsabilitat 
i motivació per formar part del pro-
pòsit. Preguntar: tu què penses? Com 
ho faries? Hi veus altres alternatives? 
Qualsevol pregunta oberta enfocada 
en fer palanca i cercar altres opcions. 
Aquí un altre cop estem multiplicant 
la participació activa i l’interès dintre 
el nostre equip. Instintivament l’és-
ser humà vol formar part de la tribu. 
D’aquesta manera sent seguretat i la 
seva integració activa la creativitat.  

Un bon llenguatge suma, tot i així, si 
ens agrada més multiplicar podem 
aplicar altres propostes com: felici-
tar o fer reconeixements en públic, 
sempre per alguna cosa concreta, 
mai en general. Si en la situació cal 
una grati�cació encara molt més es-
pectacular podem fer servir el: estic 
orgullós de tu. L’efecte d’aquesta frase 
és extraordinària. Per tant, l’autoesti-
ma pujarà als núvols, cosa realment 
important en els nostres equips. 

Així doncs, un grup de persones felices 
es retro-alimenten, es recolzen i lluiten 
per un bé comú, un propòsit en el qual 
tots guanyen, pot fer que la nostra vi-
sió sigui més holística i comencem a 
veure les empreses des de un prisma 
més col·laborador i transversal.   

El presidente (@sanchezcastejon) ha sido muy conservador. Mal vamos si 
solo se crean 800.000 puestos de trabajo entre 2021 y 23. Es una cifra muy 
fácil de conseguir, si el coronavirus desaparece. Yo espero casi el doble, si 
se hacen las cosas bien.

Un bona comunicació comença per saber 
escoltar de forma plena i atenta

Alineació de competències 
empleat-empresa. 

El valor de les competències 
davant les noves habilitats 
apreses
Davant la lectura de l’article 

de Raúl García Díaz, publicat al di-
gital Tribuna de Valladolid, “Aquesta 
és la competència més important en 
la selecció de personal”, no puc estar 
més d’acord en la seva elecció que la 
competència més important deman-
dada avui en dia, i més a causa de la 
crisi que estem patint, és la Capaci-
tat d’Aprenentatge.

Segons l’experta i referent mundial 
en Gestió per Competències, Martha 
Alles, ha definit la Capacitat d’Apre-
nentatge com una competència 
que: “està associada a l’assimilació 
de nova informació i la seva eficaç 
aplicació. Es relaciona amb la incor-
poració de nous esquemes o models 
cognitius al repertori de conductes 
habituals i noves formes d’interpre-
tar la realitat o de veure les coses.” El 
que desitjo traslladar, segons els ra-
onaments que plantegem en Talentia 
Gestió, és que aquesta competència 
ha d’anar més enllà de la mera ca-
pacitat d’aprendre noves habilitats 
tècniques, ha de comprendre, així 
mateix, l’adaptar-se, el desenvolupar 
competències exigides en aquest nou 
entorn laboral.

El cop que han patit les empreses 
amb la crisi del COVID19 ha pro-
vocat en múltiples organitzacions 
un replantejament en els seus orga-
nigrames interns que obligarà, des-
graciadament, a constrènyer les se-
ves plantilles en un bon nombre de 
casos, de manera que es demandarà 
als professionals que continuïn en 
plantilla que desenvolupin o poten-
ciïn competències puntals que fins 
ara llanguien per la coneguda desis-
timent dels responsables o directius. 
El nou entorn requereix de compe-

tències com a iniciativa-autonomia, 
planificació-organització, innova-
ció-creativitat, responsabilitat, com-
promís amb la qualitat del treball o 
treball en equip, les quals seran es-
sencials perquè l’empresa remunti i 
se situï en una posició competitiva 
davant la resta però, sobretot, amb 
la mirada fixada en guanyar compe-
titivitat a escala nacional i sobretot 
internacional, ja que és en aquest 
escenari on haurem de fer front a la 
nova conjuntura.

El que volem signi�car des de Talen-
tia Gestió és que tenir la capacitat 
d’aprendre és una virtut indefugible, 
abans, ara i sempre però no ens hem 
d’aturar a adquirir noves habilitats si 
aquestes no van acompanyades de la 
incorporació al nostre patrimoni valo-
ratiu d’actituds que aconseguiran que 
les noves habilitats tècniques adquiri-
des aconsegueixin augmentar el valor 
del producte o servei. La “batalla” a 
lliurar serà la d’oferir actituds que en-
caixin amb la necessitat de l’empresa. 
Això s’ha de tenir molt clar.

Desenvolupar unes competències ali-
neades amb les requerides en el lloc 
de treball són els fonaments d’una em-
presa competitiva i amb èxit. Estem 
parlant d’alineació de competències 
empleat-empresa. Res més simple....  

Xavier Sala-i-Martin @XSalaimartin
Author of “Economía en Colores” and Professor of Econo-
mics at Columbia University. I’ll block you if you insult or 
if you look like a troll. No exceptions.
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Arrenca un octubre més solidari que mai!
L’octubre és el mes de la solidaritat a Igualada. Enguany no es poden celebrar moltes de les activitats de l’Octubre Solidari que es feien habitualment, com la Mostra 
d’entitats, però a través d’aquest espai setmanal aconseguirem que la vintena entitats de cooperació i solidaritat que integren Igualada Solidària puguin explicar a la 
ciutadania quina activitat fan i com s’hi pot col·laborar. Ara que patim de manera tan devastadora les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries de la pandè-
mia mundial, són més necessàries que mai. I ens necessiten més que mai. 
Avui expliquem la tasca de quatre organitzacions solidàries molt arrelades al nostre territori i que fan una gran tasca a nivell local: Creu Roja, Càritas, Joguines sense 
Fronteres i Atlas.

Creu Roja Anoia
Creu Roja ofereix suport a les persones i famílies afectades per la crisi, 
perquè puguin trobar feina; a la infància, perquè tinguin igualtat d’opor-
tunitats; a les dones que es troben en situacions de vulnerabilitat o pa-
teixen la violència de gènere; als joves, per enfortir la seva autonomia; 
i a les persones grans dependents perquè puguin seguir vivint en el seu 
propi entorn. Durant els últims mesos, amb l’esclat de la Covid-19, ha 
fet una important tasca d’atenció d’urgència a totes aquelles famílies 
afectades per la pandèmia i que necessitaven suport humà i cobrir les 
necessitats bàsiques.

Per col·laborar o associar-se escriviu a anoia@creuroja.org

Joguines Sense Fronteres
Joguines sense fronteres és una associació sense ànim de lucre que recull 
joguines noves i usades en bon estat, les revisa, neteja i entrega a infants 
amb desavantatge social o bé a col·lectius i institucions com centres 
d’educació especial i acollida, llars d’infants, residències de gent gran i 
centres penitenciaris. Per fer aquesta tasca, un grup de persones volun-
tàries es troben cada dijous a Igualada per netejar, revisar, empaquetar 
les joguines i preparar les comandes. Amb la pandèmia, la demanda ha 
crescut. El seu lema és “Una joguina, un somriure”. 

Per col·laborar (econòmicament o aportant joguines) cal escriure a jo-
guinessensefronteresigualada@gmail.com

Càritas
Vivim una gran crisi humanitària; al món més de 70 milions de perso-
nes són obligades a deixar la seva llar. Ens alarmem  i ens sentim impo-
tents davant dels naufragis del Mediterrani però, alhora, desatenem una 
realitat que tenim a casa nostra: la de les persones migrades que han 
arribat a l’Anoia i la llei no els permet treballar. Com els refugiats, la seva 
situació també és critica.
Càritas, a més de la tasca de denúncia i incidència política, treballa a 
primera línia per acollir, protegir, acompanyar i promoure aquestes per-
sones. 

Per col·laborar o associar-se: caritas-aigualada@bisbatvic.org

Atlas
ATLAS és una entitat sense ànim de lucre que crea projectes que ajudin 
a transformar la societat culturalment i socialment, i utilitzant l’educació 
com a eina principal. Una educació basada en el diàleg, el respecte i la 
convivència, i on els principals protagonistes són les persones.
L’entitat treballa per trencar estereotips i prejudicis mitjançant diferents 
projectes com els Tallers “Canvia el Xip” als centres educatius o el pro-
jecte NOS[ALTRES] per fomentar la diversitat, la convivència i promo-
cionar les relacions interculturals, per tenir una societat igualadina més 
justa, tolerant i solidària amb les persones d’origen en la migració.

Per col·laborar, adreceu-vos a: atlas@atlasfundacio.org

ATLAS és una entitat sense ànim de lucre que crea projectes que ajudin 

Octubre solidari



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#134 Santiago Portillo i Castellet 
FOTO: Cesc Sales
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P #latevaveu

Casal Popular Igd @El_Foment

Judit @emdicjudit

Ensenyament Igualada @EnsenyamentIgd

Alex Gutierrez @Alex_Guti_00

Pau Ortínez Martí @pauortinez

Pau Aymerich @pau_aymerich

Òmnium Anoia @OmniumAnoia

Ja ens hem descomptat de les vegades que veiem 
el 155 a les portes del Casal. No ens cansarem de 
denunciar-ho. Tenim clar que feixistes ni aquí, 
ni enlloc

La frustració més terrible és passar-se tota la nit 
somiant amb la feina. Això el conveni ho hauria 
de comptar com a hores extra, no fotem.

Avui els alumnes de 1r ESO han estrenat 3 aules 
del nou institut @InstitutBiM mentre segueix 
l’adequació de�nitiva de l’edi�ci. Ens alegrem 
molt de compartir aquesta bona notícia en un 
inici de curs diferent i complex.

8 anys! 6 d’octubre de 2012. Un dels millors dies 
de la meva vida com a moixiganguer segur. Ple 
de nervis però també ple de ganes de poder fer 
per primer cop la indomable torre

Un orgull formar part de l’equip de volunta-
ris d’@eixarcolant! Centenars de formiguetes 
treballant per recuperar les plantes oblidades i 
transformar el model alimentari! Gràcies a l’or-
ganització! #joeixarcolant2020 #Igualada

Els eixos de vianants han de ser de preferència 
peatonal, i no zones 30. Al 2020 hauríem de fer 
més carrers com el Sant Magí, però fem urba-
nisme de �reta. Una ciutat amable implica men-
ys cotxes forçosament. Utilitzar aquest eslògan 
quan es fan zones blanques és pervers!

Coneixes algun carrer o plaça a #Igualada o a 
l’#Anoia que encara tingui un nom o un monu-
ment borbònic? Sí? Col·labora a fer un inventari 
de la presència dels Borbons als nostres carrers. 
Participa-hi!

www.veuanoia.cat

2 31 Pinten “Asesino” en el monu-
ment al President Companys 
de Capellades

El comerç igualadí rep 
750.000 euros en ajuts 
directes

L’APPEC guardona La Veu de 
l’Anoia com a Millor Publica-
ció de Premsa

#latevaveu  

xarxes: El més llegit

Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 
Ajudeu-nos a viatjar per la comarca i a conèixer els seus seguidors! 

Nat a Barcelona, de família industrial del tèxtil, 
per capricis del destí vaig acabat estudiant la 
llicenciatura de Dret a la Universitat Central 
de Barcelona. Format en les especialitats 
de Dret Laboral i Seguretat Social i Dret de 
l’Empresa, totalment autodidacte, sense més 
ajut que la pròpia iniciativa, vaig obrir el 
meu propi despatx a Igualada (cal dir-ho tot, 
casat amb una igualadina), i ja fa més de 32 
anys que exerceixo com advocat. M’agrada la 
docència, el que tinc oportunitat d’impartir 
en entitat de formació directiva. De caràcter 
indagador i crític (constructiu), estricte i molt 
exigent, d’humor àcid, nòrdic i mediterrani, 
extravertit, amigable i bon gourmet. A�cionat 
al motociclisme, quan més gaudeixo és fent 
una sortida amb moto amb destí de bon 
esmorzar. Crec en la indiscutible necessitat 
d’adaptar-nos urgentment a la revolució/
transformació digital, a tenir una visió 
universal,  a un canvi de vida global totalment 
respectuosa i integrada amb la natura encara 
que només sigui per l’egoisme de sobreviure.  
 

Col·lectiu Eixarcolant 

 @eixarcolant
Festival MAIG 

@festival_maig
Teatre de l’Aurora 

@teatreaurora

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
Segons l’últim estudi de  de Brussel·les els afectats per ERTOS cobrem tots  i no era culpa de 
tothom menys d’aquí li corresponia, la democràcia s’ha consolidat en l’Administració de justícia, 
la divisió de poders ja no és una quimera de Montesquieu sinó una realitat, i la gent fa les coses 
per responsabilitat i iniciativa pròpia, perquè les ha de fer, no perquè li diguin que les faci sota 
amenaça de sanció.  
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L’Octubre Solidari d’Igualada adapta el seu format 
per la pandèmia
REDACCIÓ / LA VEU 

Les limitacions provo-
cades per la pandèmia 
no impediran que el 

mes d’octubre segueixi es-
sent el mes de la solidaritat 
a Igualada. L’Octubre Soli-
dari era tradicionalment el 
marc ideal perquè les en-
titats d’Igualada Solidària 
mostressin a la ciutat la seva 
activitat, a través d’exposici-
ons, xerrades, presentacions 
o altres accions de difusió, 
com la Mostra d’entitats.
Enguany, les restriccions 
obliguen a replantejar els 
actes públics i el format de 
l’Octubre Solidari serà dife-
rent. Es donarà visibilitat a 
les entitats de cooperació i 
solidaritat, que integren la 
Comissió Igualada Solidà-
ria, a través dels mitjans de 
comunicació. Tothom podrà 
conèixer quines entitats en 
formen part, com s’hi pot 
col·laborar, quines necessi-
tats tenen, quins projectes 
duen a terme, etc.
Igualada Solidària és un 

punt de trobada per a una 
vintena d’organitzacions 
que treballen per ajudar les 
persones més necessitades 
i per reduir les desigualtats 
existents, tant en països del 
Nord, com en països del Sud. 
Executen projectes arreu del 
món; projectes sanitaris, 
educatius, de comerç just, 
pel treball digne, a favor de 
la pau, per reduir la pobresa, 
etc.
La seva activitat ha estat es-
pecialment afectada per la 
pandèmia. Les entitats que 
actuen a casa nostra s’han 
vist desbordades per l’in-
crement de persones amb 
necessitats assistencials. Les 
que actuen en països del Sud 
han hagut d’aturar els seus 
projectes degut al tancament 
de fronteres o als confina-
ments i això ha agreujat la 
vulnerabilitat de moltes per-
sones, doncs són estats on la 
protecció social és gairebé 
nul·la.
Tot i les limitacions, s’estan 
programant activitats en el 
marc de l’Octubre Solidari. 

A data d’avui, les activitats 
previstes són les següents :
– Dilluns 19 d’octubre, a les 
18 h. Conferència virtual 
“Rescatant vides a la deri-
va”, a càrrec de Lluís Fuster, 
voluntari de l’ONG Proac-
tiva Open Arms. Organitza 
AUGA i FES
– Dimarts 20 d’octubre, a les 
20 h. a l’Ateneu Cinema. Pro-

jecció del documental “Cartas 
mojadas”, un documental di-
rigit per Paula Palacios, que 
exposa el drama que pateixen 
les persones que emprenen un 
perillós —a vegades mortal— 
viatge per poder continuar vi-
vint. I que, quan arriben a un 
altre indret, sovint es veuen 
avocats a unes lamentables 
condicions de vida.

– Dilluns, 2 de novembre, a les 
19,30 h. a l’Espai Cívic Centre. 
Presentació del llibre “Cap al-
tre amic que les muntanyes”, 
escrit a través dels missatges 
de WhastApp pel refugiat 
kurd/iranià Behrouz Boocha-
ni des d’un camp de refugiats 
australià. L’acte comptarà amb 
l’actuació musical de Marc 
Mateu.

REDACCIÓ / LA VEU 

Aquest dimarts ha entrat en 
funcionament la nova zona 
blanca d’estacionament, si-
tuada entre el carrer Delícies 
i el C/ Virtut, que té capaci-
tat per a 26 cotxes i 4 motos. 
L’espai d’aparcament gratuït 
completa el nou eix amable 
per als vianants que uneix el 
nucli antic amb el Mercat de 
la Masuca.

L’alcalde, Marc Castells, i 
Montse Esquius, presidenta 
de l’Associació de Botiguers 
de la Masuca, han estrenat 
l’espai i també han fet una 
passejada pels carrer del 
Pare Mariano, el passatge de 
Cornet i el carrer de la Vir-
tut, acompanyats del regidor 
de Dinamització Econòmica, 
Jordi Marcé, i de Mobilitat i 
Sostenibilitat, Miquel Vives.

Nova zona blanca 
d’estacionament al 
carrer de la Virtut
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WhatsApp, l’eina més utilitzada per la 
gent gran durant el con�nament

REDACCIÓ / LA VEU 

Per commemorar el Dia 
Mundial de la Salut 
Mental, que se cele-

bra arreu el 10 d’octubre, el 
Departament de Sanitat i Sa-
lut Pública de l’Ajuntament 
d’Igualada, conjuntament 
amb l’Associació Salut Men-
tal Catalunya–Anoia i les 
biblioteques de la comarca 
han organitzat un seguit de 
propostes per sensibilitzar la 
ciutadania al voltant d’aques-
ta data.
En concret, enguany posant 
l’accent en “La factura emoci-
onal de la pandèmia”, la Bibli-
oteca Mont-Àgora de Mont-
bui va celebrar el dimarts 6 
d’octubre el Club de Lectura 
de Quan jo tenia cinc anys em 
vaig matar, de Howard Buten. 
El dimecres 7 d’octubre, la 
Biblioteca L’Atzavara d’Òde-
na va fer una sessió especial 
de contes per a infants de 4 
a 10 anys: Amb un conte ho 
entenc millor. Contes sobre la 

salut mental contra els estig-
mes i els prejudicis, a càrrec 
de La Tribu Juganera. Els dies 
8 i 9 d’octubre, la delegació de 
l’Anoia de l’Associació Salut 
Mental Catalunya imparteix 
una formació en salut mental 
per a joves a l’equipament ju-
venil La Kaserna. La mateixa 
associació ha organitzat, per 
avui divendres 9 d’octubre, el 
webinar “Dones i Salut Men-
tal. Com gestiono les meves 
emocions?”, a càrrec de la 
formadora Mónica Vázquez. 
Per la seva banda, el Depar-
tament de Salut Pública de 
l’Ajuntament d’Igualada farà 
la xerrada on line “L’impacte 
emocional de la COVID-19. 
Estratègies per conviure amb 
la nova normalitat”, a càr-
rec de Quantum Psicolo-
gia i prevista pel dimecres 
21 d’octubre. Finalment, al 
llarg del mes d’octubre, les 
biblioteques de l’Anoia faran 
mostra de llibres, còmics, 
revistes i audiovisuals sobre 
salut mental.

Diverses activitats per 
commermorar el Dia de 
la Salut Mental

REDACCIÓ / LA VEU 

El passat 30 de setem-
bre, en el marc d’un 
webinar on-line pel 

Dia Internacional de la Gent 
Gran, es van presentar les 
conclusions de l’estudi Gent 
gran i noves tecnologies en la 
situació de con�nament per 
COVID-19, elaborat pel Con-
sell de la Gent Gran del Con-
sell Comarcal de l’Anoia amb 
la col·laboració del Campus 
Universitari Igualada – UdL. 
Un treball pivotat pel profes-
sor d’aquesta universitat, Ser-
gio Sayago.
L’estudi tenia tres objectius 
principals: saber l’ús que les 
persones grans de la comar-
ca de l’Anoia fan o han fet de 
les noves tecnologies durant 
la situació de con�nament 
ocasionada pel coronavirus 
COVID-19; discutir i prendre 
mesures en el Consell de la 
Gent Gran de l’Anoia de cara 
al futur; i apro�tar aquest cas 
particular de potencial aïlla-
ment social no desitjat per 
entendre i millorar la relació 
entre les noves tecnologies i la 
gent gran.
Es va realitzar una enquesta 
en línia que va ser contestada 
per una seixantena de perso-
nes. Els principals resultats 
mostren que les TIC van tenir 
un paper essencial, molt espe-

cialment el WhatsApp, per fa-
cilitar les relacions personals i 
evitar que les persones grans 
se sentissin soles durant el 
con�nament. Destaca, però, el 
fet que, tot i el potencial de les 
TIC més enllà de la comunica-
ció, els participants no explo-
tessin les seves capacitats per 
altres �nalitats, com aprendre 
o entretenir-se. Aquest serà, 
doncs, un àmbit de recerca 
que el Consell de la Gent Gran 
i el Campus Universitari Igua-
lada – UdL exploraran en un 
futur pròxim.
Els resultats també indiquen la 
necessitat de formació, perquè 
molts dels enquestats van ha-
ver d’aprendre a utilitzar tec-
nologies que no coneixien i no 
tenien suport presencial. Una 
de les accions provocades per 
aquest resultat és el projecte 
(es)TIC+aprop, que s’inicia 
aquesta tardor. Impulsat pel 

propi Consell de la Gent Gran 
de l’Anoia i acompanyat per 
les tècniques de voluntariat 
del Consell Comarcal, aquesta 
iniciativa acostarà l’ús de les 
noves tecnologies a les perso-
nes grans, utilitzant la xarxa 
de voluntariat de cada muni-
cipi. Es pot veure el vídeo ex-
plicatiu al web www.anoia.cat.
L’estudi presentat també posa 
de manifest la necessitat d’en-
tendre més i millor la relació 
entre les TIC i la gent gran en 
entorns rurals, dissenyant ac-
tivitats que habitualment es 
realitzen de manera presenci-
al en centres socials, en format 
no presencial o semipresenci-
al, perquè la gent gran les con-
tinuï realitzant.
Aquests i altres resultats de 
l’estudi es poden trobar en 
l’informe de resultats, que 
es pot descarregar a l’adreça 
https://ja.cat/WZXiO.

C L U B  
B À S Q U E T  
I G U A L A D A
www.clubbasquetigualada.cat
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Per només 78€ única quota inclou rebuda del diari al domicili

F e s - t e  s u b s c r i p t o r  i  e t  p o r t e m  t o t a   
l a  i n f o r m a c i ó  

d e  l a  c o m a r c a  a  c a s a

Som la premsa de casa
cada setmana
 al teu costat

Truca’ns!
93 804 24 51

o envia’ns mail a:
administracio@veuanoia.cat

Si ets comerç, dues subscripcions al preu d’una!

2X1
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La Jornada d’Aviació Adaptada 
s’ajorna �ns l’any que ve

Festes del Pilar en 
format reduït

REDACCIÓ / LA VEU 

L’aeròdrom d’Iguala-
da-Òdena no acollirà 
aquest any la Jornada 

d’Aviació Adaptada que havia 
de tenir lloc aquest passat dis-
sabte 3 d’octubre. La situació 
actual no permetia realitzar 
l’esdeveniment amb total se-
guretat i l’organització ha de-
cidit ajornar-ho �ns l’any que 
ve. Així, Aviació Adaptada ja 
està treballant amb la vista 
posada en el 2021, una edició 
per a la qual s’estan preparant 
moltes novetats.
El president de la Federació 
d’Aviació Adaptada, Carlos 
de Albert, lamenta no poder 
celebrar l’esdeveniment i en-
coratja a tothom a participar 
l’any que ve. D’altra banda, de 
Albert agraïa la predisposició 
dels sponsors, empreses i en-
titats col·laboradores que �ns 
a l’últim moment han estat 
pendents de la situació per a 
seguir col·laborant. De Albert 
explica que no han tingut al-
ternativa doncs “cap altre 
format de l’esdeveniment era 
prudent, ni extremant les me-
sures de seguretat al màxim, 
doncs el nostre col·lectiu és 
d’alt risc i totes les mesures 
de seguretat serien poques” 

i afegia esperançador “segur 
que l’any que ve els farem vo-
lar ben alt a tots i totes”.

Sobre Aviació Adaptada
La Jornada d’Aviació Adap-
tada és un dia dedicat ex-
clusivament a l’aviació i la 
integració organitzat per la 
Federació d’Aviació Adap-
tada. L’aeròdrom d’Iguala-
da -Òdena acull a  més d’un 
centenars de persones amb 
alguna discapacitat perquè 
puguin gaudir del plaer de 
volar i experimentar la lliber-
tat de moviment sense barre-
res i perquè els seus famili-
ars, amistats i tothom que ho 
desitgi comparteixi un dia a 
l’aeròdrom amb activitats per 
a tots els públics.
Durant un dia la jornada 
aplega experiències  de vol 
que aporten sensacions de 
llibertat sense barreres a per-
sones amb discapacitat, una 
exposició de productes que 
ajuden a millorar la mobilitat 
de les persones amb mobili-
tat reduïda i on empresaris i 
empresàries de la zona amb 
serveis  accessibles  mostren 
els seus esforços per a millo-
rar l’accessibilitat  en els seus 
projectes.
La jornada és possible gràcies 

a la col·laboració desinteres-
sada d’empreses i entitats de 
la comarca, així com de pilots 
que posen a la seva disposició 
les seves avionetes i hores de 
vol sense cap compensació 
econòmica. També es compta 
amb un total de 100 volun-
taris i voluntàries, entre ells 
professionals �sioterapeutes, 
pilots, controladors aeris, psi-
còlegs i persones anònimes 
que realitzen tasques de su-
port logístic a la zona del bar, 
pàrquing, tallers, muntatge…
La Jornada d’Aviació Adapta-
da és una iniciativa de la fe-
deració d’entitats anomenada 
Federació d’Aviació Adaptada 
i que està formada per enti-
tats socials relacionades amb 
el món de la discapacitat i/o 
l’aviació i compta amb la col-
laboració de la Diputació de 
Barcelona, Aeroports de Ca-
talunya, Federació Aèria Ca-
talana, l’Ajuntament d’Iguala-
da i l’Ajuntament d’Òdena. A 
més, s’hi aboquen desinteres-
sadament i molt activament 
altres entitats de la comarca 
com Àuria, Apinas, Consell 
Comarcal de l’Anoia, Trans-
ports Masats, Grà�ques Pons, 
Iguana, M3,  El Club de Vol 
a Vela Igualada-Òdena, Air-
CatFly, entre altres.
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Aquest proper dilluns 
es celebraran les fes-
tes del Pilar al Barri 

de la Font Vella d’Igualada. 
Aquest any, però, només hi 
haurà missa, ja que la pandè-
mia no permet gaudir de la 
resta d’actes habituals. Així, 
dilluns a 3/4 de 12 hi haurà re-
pic de campanes a les esglésies 

de Santa Maria i El Roser i a 
les 12 hi haurà missa a l’esglé-
sia de Santa Maria. Dijous dia 
15 hi haurà missa, a les 7 de la 
tarda, a l’església del Roser. 
Des de l’organització també 
expliquen que el dia 12 es po-
dran fer ofrenes de �ors a la 
imatge de la Verge del Pilar, 
que estarà exposada a la ca-
pella del carrer Maria de la O, 
cantonada plaça del Pilar.
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El passat dissabte, 26 
de setembre, l’alcalde, 
Marc Castells, i la re-

gidora d’Acció Social, Carme 

Felicitació centenària a 
Maria Martí

Riera, van felicitar en nom del 
Consistori la igualadina Ma-
ria Martí, que coincidint amb 
la fase més dura de la pandè-
mia va complir 100 anys
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Arriben els nous residents al  
Consorci Sanitari de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

Aquesta setmana han 
arribat els nous resi-
dents que comença-

ran la seva formació a l’Hospi-
tal Universitari d’Igualada i al 
CAP Igualada Nord del CSA.
En concret, són 21 residents 
de les especialitats mèdiques 
d’Anestesiologia, Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatologia, 
Cirurgia General, Geriatria, 
Obstetrícia i Ginecologia, 
Farmàcia i d’Atenció Familiar 
i Comunitària, i d’especiali-
tats d’infermeria de Geriatria, 
d’Obstetrícia i Ginecologia i 
d’Atenció Familiar i Comu-
nitària. Aquesta formació de 
medicina i d’infermeria en 
Atenció Familiar i Comuni-
tària es coordina des de la 
Unitat Docent de la Catalunya 
Central de l’ICS i es realitza 
conjuntament amb altres cen-
tres de l’ICS.
El tret de sortida ha estat un 

acte en el qual, de forma tele-
màtica, se’ls ha donat la ben-
vinguda per part de la direcció 
i dels tutors del centre, i també 
hi ha hagut xerrada per vide-
oconferència a càrrec la Sra. 
Núria Terribas, jurista i espe-
cialitzada en l’àmbit de la bi-
oètica, que a més és directora 
de la Fundació Víctor Grífols i 
Lucas i que té la Càtedra de Bi-
oètica de la UVIC-UCC, i que 
ha parlat sobre la priorització 
i racionament dels recursos 
dels centres de salut, focalit-
zant la situació durant el brot 
per la pandèmia i com s’ha 
fet la gestió de la incertesa, 
com s’ha aplicat el principi de 
justícia distributiva i l’equi-
tat a l’hora de gestionar els 
recursos, posant l’accent a la 
necessitat de preservar en tot 
moment l’autonomia del pa-
cient en la presa de decisions, 
i realitzar una comunicació 
e�caç i veraç per fer arribar 
la població aquesta necessitat 

de priorització i racionament 
dels recursos.
Compromesos en la docència
El CSA, des del 2007, està 
immers en la formació sani-
tària especialitzada formant 
metges, infermeres i farma-
cèutics. És a dir, ens avalen 14 
anys d’experiència i, durant 
aquest temps, s’han format a 
les unitats docents del centre 
i han iniciat la seva vida pro-
fessional com especialistes 67 
sanitaris. A més a més d’haver 
participat en la formació de 
54 metges i 10 infermeres de 
atenció familiar i comunitària 
de la unitat docent de Catalu-
nya Central.
Aquest esperit docent també 
es desenvolupa en la formació 
pregrau, principalment en la 
realització de les pràctiques 
hospitalàries del grau d’in-
fermeria de la Universitat de 
Lleida, de la que des d’aquest 
mes de setembre som Hospital 
Universitari.
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Mans Unides d’Igua-
lada cada any par-
ticipen en els actes 

organitzats  per Igualada So-
lidaria amb motiu de l’Octu-
bre solidari.  Aquest any de-
gut a la pandèmia que estem 
patint l’entitat no podrà dur a 
terme la seva exposició soli-
dària.  Malgrat això  no vo-
len deixar sense veu a totes 
aquelles persones que al ter-
cer món pateixen també com 
nosaltres aquests efectes de 
la pandèmia.  Mans Unides 
treballa per finançar projec-
tes de desenvolupament al 
tercer món, concretament 
aquest any  és la ”Millora de 
la educació primària i higi-
ene de les nenes i nens del 
dos districtes rurals de Lu-
gazi  a  Uganda”  però tam-
bé està treballant per ajudar 
en la pandèmia que afecta 
més fortament aquests paï-
sos per la manca més direc-
ta de recursos per atacar-la.  
Per desgràcia, aquesta pan-
dèmia ens ha afectat tant als 
països rics com els pobres, 
per tant creiem que malgrat 
que nosaltres també estem en 

una situació de dificultat no 
hem d’oblidar de ser solida-
ris amb aquells que ja per 
naturalesa son més febles. 
Des de Mans Unides d’Igua-
lada fan activitats per sensi-
bilitzar d’aquesta problemà-
tica, i actualment es veuen 
amb la necessitat de mani-
festar una sol·licitud  d’aju-
da que podeu fer a través de 
donatius al compte corrent 
del BBVA   0182-6035-47-
0201562334 i a la web  de 
mans unides,  https://www.
manosunidas.org   per fer-
vos socis. “Sempre és bo  no 
donar allò que ens sobra 
sinó compartir el que te-
nim”, diuen des de l’entitat. 
També animen a participar 
de l’Octubre Solidari orga-
nitzat per Igualada Solidà-
ria a través dels mitjans de 
comunicació i virtualment.  
Necessitem en aquests mo-
ments de dificultat fer pinya 
totes les entitats solidaries 
que treballem a la nostra 
ciutat ja que sabem que la 
solidaritat de tots  els igua-
ladins sempre ha sigut ex-
cepcional. 
Treballant tots junts farem un 
món més just i digne per a tots.

Mans unides i octubre 
solidari

Revista de cultura i pensament
Tres números l’any (abril, setembre i desembre).
Preu d’aquest exemplar: 12 Euros

A Igualada podeu adquirir la revista a les següents llibreries:
Abacus, Aqualata, La Maquineta, Llegim i Rabell.

Consulteu el sumari de tots els números a: 

www.revistaigualada.cat
També hi trobareu els articles (en pdf)
amb més d’un any d’antiguitat.

REVISTA D’IGUALADA
Apartat de Correus 372
08700 Igualada Tel. / Fax 93 804 93 40

Ja ha sortit el núm. 64-65
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Artur Serra inaugura 
el primer #Dimarts-
Disruptius del curs. 

És doctorat en Antropologia 
Cultural de la Universitat de 
Barcelona, especialitzat en 
cultures tecnològiques. És el 
creador de CANET, el pri-
mer centre de recerca sobre 
Internet a la UPC, i Director 
de la i2cat Foundation, un 
reconegut centre de recerca 
i innovació sobre Internet. 
Ha desenvolupat nombrosos 
projectes Europeus basats en 
la convergència entre Inter-
net i la cultura audiovisual, 
donat que el seu centre d’in-
terès és la societat tecnològica 
i la seva interacció en tots els 
àmbits.
La seva capacitat de combinar 
la tecnologia amb l’experièn-
cia vital humana i social és un 
dels elements que fa apassio-
nant el seu discurs i els seus 
projectes. Considera que és 
bàsic apropar la tecnologia i 

la innovació a la ciutadania 
en general, a tota la societat, 
especialment treballant des 
del context educatiu com a 
base per aquesta transforma-
ció social i tecnològica. Per 
aquesta raó també es troba 
estretament vinculat amb 
projectes com el del CitiLab 
de Cornellà.
Segur que la seva aportació 
als Dimarts Disruptius ens 
ajudarà a repensar la socie-
tat del futur, però també del 
present, a oferir elements de 
judici i valor de la realitat i a 
valorar la necessitat d’una al-
fabetització tecnològica uni-
versal i compartida. Tot això 
serà el 13 d’octubre a les 20h. 
Tingueu en compte que l’afo-
rament és limitat i que l’accés 
serà segons ordre d’arribada. 
També es podrà veure a través 
d’un directe al compte d’Ins-
tagram @igualadiateneu. Al 
web dimartsdiruptius.cat 
tens tota la informació així 
com entrevistes i documents 
de lectura sobre el convidat.

Els Dimarts Disruptius 
inicien curs amb Artur 
Serra
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La directora de La Veu de 
l’Anoia, Pia Prat, ha lliu-
rat aquesta setmana el 

xec solidari de 4.710 euros al 
president de Creu Roja Anoia, 
Francesc Xavier Botet. 
Aquests diners són els que es 
van aconseguir en publicitat 
en l’edició de la Revista Soli-
dària que ja fa uns anys que La 
Veu de l’Anoia treu per Nadal 
i que el 2019 es va fer comme-
morant el 75è aniversari de 
Creu Roja Anoia.

La revista fa un repàs de la 
història de l’entitat tant en 
l’àmbit anoienc com interna-
cional, a més d’oferir diverses 
entrevistes a representants de 
Creu Roja Anoia. 
Anteriorment, s’havia dedi-
cat aquesta iniciativa de La 
Veu de l’Anoia a Càritas, Api-
nas i la Llar del Sant Crist. 
Entre aquestes tres entitats, i 
sumada la quantitat que s’ha 
donat aquest any a Creu Roja, 
La Veu ha fet una donació de 
26.323 euros a la comarca.

La Veu fa entrega de 
4.710 euros solidaris a 
Creu Roja Anoia
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Grup Carles organitza 
per als propers dies 
29 d’octubre i 5, 12 i 

19 de novembre, unes sessi-
ons informatives virtuals amb 
l’objectiu de dotar d’eines i re-
cursos a les empreses, empre-
nedors i entitats públiques, 
per ajudar-los a incorporar 
la Responsabilitat Social dins 
l’estratègia empresarial, i així 
posicionar-se i donar un va-
lor afegit real a l’organització.
Cadascuna d’aquestes ses-

sions aniran a càrrec dels 
professionals de Grup Car-
les especialitzats en els di-
ferents àmbits que abasta la 
RSC (laboral, mediambiental, 
econòmic i social), concre-
tament Martí Pinyol, Con-
sultor de Recursos Humans;  
Raul Antúnez, Consultor de 
Sostenibilitat, i Eulàlia Clo-
sa, Advocada de Grup Carles 
Advocats.
Així mateix, la consultora 
igualadina pretén informar 
als participants, de quin és el 

context regulador de la nor-
mativa establerta l’any 2015 
per l’Assemblea General de 
Nacions Unides, pel que fa a 
l’obligatorietat o voluntarietat 
de convertir-se en agents res-
ponsables. 
Les sessions virtuals seran 
gratuïtes, però es requereix 
inscripció a través del telèfon 
93 801 72 20 (Marga Antú-
nez), correu electrònic info.
mkt@gcarles.com o la web 
www.gcarles.com, per a una 
millor organització.

Grup Carles organitza unes sessions 
informatives sobre la Responsabilitat 
Social Corporativa i la Innovació
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L ’Institut Pere Vives 
d’Igualada acull, des 
d’aquest dijous 8 d’oc-

tubre i �ns al 22 d’aquest 
mes, l’exposició itinerant de 
la Diputació de Barcelona 
adreçada a adolescents del 
segon cicle d’ESO “Dona la 
volta a l’alcohol”.
La mostra té l’objectiu d’in-

formar sobre les conseqüèn-
cies que genera el consum 
d’alcohol en la salut, així com 
reforçar el no consum, re-
tardar l’inici en el consum i 
reduir els riscos associats al 
consum.
L’exposició tracta amb una 
mirada jove els problemes del 
consum d’alcohol i les seves 
conseqüències tan en salut 

com en la societat. També ex-
plica els comportaments so-
cials entre els joves en aques-
ta matèria com la pressió que 
poden rebre molts d’ells que 
decideixen no consumir-ne.
Tots els visitants rebran una 
Guia educativa de l’exposició 
que serveix de recurs per als 
professionals que dinamitzen 
la visita.

Els alumnes de l’Institut Pere Vives 
d’Igualada “Donaran la volta a 
l’alcohol”
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La Unió Empresarial de l’Anoia 
engega una nova temporada dels 
“Webinars UEA”
REDACCIÓ / LA VEU 

Posar �l a l’agulla a tots 
els dubtes i inquietuds 
que sorgeixen arran 

de la situació econòmica i 
empresarial generada per la 
pandèmia mundial del co-
ronavirus és un dels objec-
tius principals dels Webinars 
UEA, un cicle de píndoles 
online organitzades i impul-
sades per la Unió Empresarial 
de l’Anoia.
A través d’aquest cicle, la UEA 
dona resposta a les necessitats 
de les seves empreses associ-
ades i posa accent als temes 
que més preocupen o que més 
dubtes o incerteses generen 
al món empresarial, així com 
dotar d’eines perquè les em-
preses de l’Anoia siguin com-
petitives. 
Els Webinars UEA són possi-
bles gràcies a la col·laboració 
d’experts i expertes en les di-
verses matèries relacionades 
amb l’empresa i les circums-
tàncies: una actualitat canvi-
ant i immediata, causant que 
moltes empreses tinguessin 
qüestions relacionades en 
l’àmbit laboral, de la preven-
ció de riscos, d’ajudes, entre 

altres. 
8 d’octubre: “Aspectes a tenir 
en compte per a la prevenció 
de la Covid-19”
El proper dijous dia 8 d’oc-
tubre a les 16h, se celebrarà 
el primer webinar d’aquesta 
temporada. Sota el títol “As-
pectes a tenir en compte  per a 
la prevenció de la COVID-19”, 
César Sánchez, director de 
l’O�cina de Prevenció de Ris-
cos de Foment del Treball i 
Secretari General de Fepime. 
En aquesta sessió s’exposaran 
les recomanacions sanitàries 
per minimitzar els riscos a 
l’empresa o en l’àmbit laboral. 
Per inscriure’s al webinar, es 
pot fer a través d’aquest en-
llaç: https://bit.ly/3l1J2PK 
Altres webinars previstos 
tractaran temes diversos com 
el teletreball, la gestió emoci-
onal, els ERTOs, entre altres. 

Una primera temporada 
d’èxit
El passat mes d’abril, la Unió 
Empresarial de l’Anoia va or-
ganitzar un cicle de Webinars 
UEA per fer front a totes les 
qüestions que les empreses, 
autònoms, treballadors i tre-
balladores van fer arribar a 

l’entitat, davant la incertesa i 
desinformació que hi havia en 
aquell moment. 
Els Webinars UEA han comp-
tat amb tot un seguit d’experts 
i expertes, la col·laboració 
público-privada i ponents de 
renom com Àngels Chacón, 
Matilde Villarroya, Josep 
Ginesta, David Font, Oriol 
Amat, Víctor Moliner, Rubén 
Ferrera o Mònica Mendoza, 
entre altres. 
Fins al moment, s’han realit-
zat un total de 26 webinars on 
s’han tractat temes com els 
ERTOs, les normatives, me-
sures i ajuts per fer front a la 
crisi econòmica i empresarial 
de la COVID-19; la transfor-
mació digital, el teletreball 
i la indústria 4.0; models de 
negoci disruptius; la gestió 
emocional, d’equips i el lide-
ratge empàtic; el paper del 
màrqueting digital, les vendes 
l’e-commerce en aquesta nova 
era; la prevenció de riscos, la 
�scalitat i el tancament comp-
table; com exportar davant 
aquesta nova situació, entre 
altres temes empresarials i la-
borals. Podeu recuperar tots 
els webinars a través d’aquest 
enllaç: https://bit.ly/2B1XjdY 
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El primer premi del sor-
teig de la Loteria Naci-
onal d’aquest dissabte 

s’ha venut a Igualada, entre 
altres ciutats. En concret, ho 
ha fet a l’Administració de Lo-

teria número 3, la situada al 
Passeig Verdaguer. El número 
agraciat ha estat el 42243 i per 
cada butlleta hi ha un premi 
de 60.000 euros. De moment 
es desconeixen el número de 
butlletes que s’han venut a 
l’administració igualadina.

Endesa invertirà 150.000 euros per 
millorar la qualitat del servei elèctric 
al nucli urbà d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

Endesa invertirà durant 
aquest últim trimestre 
de l’any fins a 150.000 

euros en renovar i millorar 
la xarxa elèctrica de mitjana 
tensió del nucli urbà d’Igua-
lada amb l’objectiu de refor-
çar i millorar la qualitat del 
subministrament elèctric a 
10.000 clients del munici-
pi. De moment ja s’ha fet la 
primera de les actuacions, al 
barri del Rec, i se’n faran tres 
més: dues al casc antic i una 
a Set Camins.
Les obres consisteixen en es-
tendre nou cablejat subterra-
ni de mitjana tensió a 25 kV o 
a substituir el ja existent per 
un de nou de nova tecnolo-
gia, amb major secció i més 
resistent. Així, s’augmentarà 
la capacitat de transport de 
les línies i es deixaran pre-
parades per si fos necessari 
ampliar el servei i absorbir 

puntes de demanda concre-
tes, així com el consum de 
nous clients. Aquest tipus 
de treballs ja s’han realitzat 
al carrer de la Creueta i al 
carrer del Sol (al Rec) i pro-
perament es portaran també 
a terme a dos punts del casc 
antic: al carrer del Clos i al 
carrer del Paradís, juntament 
amb un tram del carrer de 
l’Aurora.
D’altra banda, al carrer de 
Masquefa (a Set Camins) 
s’incrementarà la tensió del 
cablejat d’11 a 25 kV, cosa 
que farà que per la matei-
xa línia hi pugui passar el 
doble d’energia que abans. 
Això possibilita no només 
esponjar les càrregues, sinó 
que permet atendre eventu-
als puntes de consum (tant a 
l’estiu com a l’hivern), asse-
gurar el creixement vegetatiu 
de la ciutat i donar resposta 
a nous subministraments 
que hi pugui haver en el fu-

tur. Així mateix, es deixarà 
fora de servei una altra línia 
del carrer perpendicular de 
la Comarca) i s’aprofitaran 
aquests treballs per intercon-
nectar tres centres de trans-
formació que hi ha en aquest 
carrer i crear, d’aquesta ma-
nera, una anella elèctrica, 
imprescindible per tal que, 
en cas de puntes de deman-
da o d’una incidència en el 
servei, la xarxa es pugui ali-
mentar per vies alternatives 
i minimitzar així el temps 
d’interrupció del subminis-
trament als clients.
Aquestes actuacions formen 
part del conjunt d’actuacions 
que Endesa promou per a la 
millora de les seves infraes-
tructures i del subministra-
ment elèctric a la comarca de 
l’Anoia, totes elles enfocades 
a la progressiva adaptació de 
les instal·lacions de la Com-
panyia a les darreres tecnolo-
gies del sector.
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Els divendres a partir 
del 16 d’octubre entre 
les 5 i les 7:30 de la tar-

da, es podrà anar a jugar amb 
la família a la Ludoteca Sant 
Miquel i al Casal Cívic Igua-
lada- Montserrat de la Ge-
neralitat de Catalunya. És un 
espai on es pot compartir una 
estona de joc amb els infants 
i els seus pares i mares, a par-
tir de 3 anys. L’educadora us 
donarà a conèixer l’espai, els 
jocs i les joguines.
L’activitat és gratuïta. Només 

cal reservar plaça durant la 
setmana trucant a l’equi-
pament que es vulgui anar. 
L’aforament és limitat.
El primer dia s’omplirà una 
�txa amb el nom de la família 
i telèfons de contacte. Caldrà 
signar la declaració responsa-
ble de la Covid-19.
A l’entrar a l’activitat es pren-
drà la temperatura i es segui-
ran les mesures higienicosa-
nitàries recomanades.
Totes les persones més grans 
de 6 anys hauran de portar 
mascareta. Recomanable per 
a la resta.

Obren la Ludoteca Sant 
Miquel i el Casal Cívic 
Igualada-Montserrat

Cau el primer premi de 
la Loteria Nacional

-LLOGUER DE CARRETONS ELEVADORS  FINS A  12.000 Kg. 
amb conductor /  sense conductor

- Carretons d´ocasió
 - Reparació i manteniments preventius

- CURSOS D’OPERADORS DE CARRETONS ELEVADORS

Av. Països Catalans, 32 · IGUALADA
Tel. 93 805 10 59 Mòbil. 677 48 62 65

a.carretilles@gmail.com
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ANOIA / LA VEU 

Des d’avui divendres i 
�ns diumenge se ce-
lebren arreu de Ca-

talunya les Jornades Europees 
del Patrimoni (JEP). L’esdeve-
niment cultural participatiu 
més important d’Europa en 
el qual ajuntaments, entitats 
i agrupacions culturals locals 
d’arreu d’Europa organitzen 
diverses activitats amb un clar 
objectiu: facilitar els recursos 
necessaris per descobrir i viure 
el patrimoni cultural, concebut 
com un bé comú tant en l’àm-
bit local com europeu.
Són centenars els municipis i 
entitats de tot Catalunya que 
participen en aquest gran es-
deveniment. Ajuntaments, 
consells comarcals, museus, 

monuments, associacions d’es-
tudis, bisbats i arquebisbats, 
entre d’altres, que han progra-
mat en aquesta nova edició 432 
activitats gratuïtes de diferents 
tipologies (jornades de portes 
obertes, visites guiades, teatra-

Municipis d’arreu de Catalunya celebren les Jornades 
Europees de Patrimoni amb més de 400 activitats

litzades, tallers, conferències, 
concerts, etc), distribuïdes en 
179 municipis. Totes les acti-
vitats es duen a terme amb les 
pertinents mesures sanitàries. 
En el cas que les JEP no es pu-
guin celebrar amb normalitat 
per causa de restriccions de 
mobilitat o altres possibles me-
sures de prevenció sanitària, 
l’organització ho comunicarà a 
través del web de les Jornades 
i dels canals habituals de patri-
moni.gencat.
La novetat de les JEP 2020 està 
vinculada al tema proposat 
pel Consell d’Europa per ce-
lebrar les Jornades: patrimoni 
i educació, entesa aquesta en 
un sentit global, sigui el pú-
blic al qual es dirigeix i amb 
independència dels recursos 
didàctics utilitzats. Seguint 

aquest lema el Departament 
de Cultura ha posat a disposi-
ció de totes les entitats parti-
cipants en les Jornades que en 
vulguin fer ús (ajuntaments, 
associacions, museus, monu-
ments i altres equipaments 
patrimonials) una nova acti-
vitat didàctica i participativa 
de creació de models 3D a 
partir de la fotogrametria i l’ús 
de telèfons mòbils: “Desper-
ta el patrimoni”. L’objectiu és 
donar visibilitat al patrimoni 
perquè pugui ser més estimat i 
més valorat, i així ajudar, entre 
totes i tots, a conservar-lo mi-
llor. L’activitat es materialitza 
en una guia didàctica de l’acti-
vitat i en unes sessions forma-
tives en línia que s’han ofert a 
totes les entitats participants. 
En total, s’han programat ar-

VISITA GUIADA AL FORT DE SANT 
MAGÍ D’IGUALADA
Dia: Divendres 9, dissabte 10 i diumenge 11
Hora: 11h

Visitarem un indret en mig de la ciutat 
d’Igualada que ha perviscut el pas del 
temps i que ens descobrirà una cons-
trucció singular: el fort de Sant Magí. 
Construït a partir de l’antiga capella de 
Sant Magí, va aixecar-se un fort el marc 
de la primera guerra carlina (1833-
1840).
 
PORTES OBERTES AL CASTELL DE 
CALAF
Dia: Dissabte 10
Hora: d’11 a 13h

La jornada de portes obertes al Castell 
de Calaf ens permetrà conèixer tots els 
racons d’aquest  recinte emmurallat de 
la vila, datat del 1015. El març de 2011 
van �nalitzar les tasques de restauració 
del castell per la seva rehabilitació inte-
gral. Aforament limitat

VISITA GUIADA A L’ESGLÉSIA DE 
SANTA MARIA DE RUBIÓ
Dia: Dissabte 10
Hora: 11h

En motiu de les Jornades Europees de 
Patrimoni 2020, Catalonia Sacra i la 
parròquia de Santa Maria de Rubió or-
ganitzen una visita guiada per conèixer 
l’església gòtica de Santa Maria de Ru-
bió i el seu espectacular retaule.
Reserva prèvia necessària
E-mail reserves: reserves@cataloniasa-
cra.cat.

VISITA GUIADA A L’ABRIC 
ROMANÍ DE CAPELLADES
Dia: Dissabte 10
Hora: 11:15h i 12:45h

Visita guiada al jaciment neandertal de 
l’Abric Romaní per conèixer les darre-
res descobertes efectuades amb la recer-
ca arqueològica que es porta a terme en 
aquest important enclavament del pale-
olític europeu. 
Reserva prèvia necessària

VISITA A LA TORRE DEL CASTELL DE 
LA TOSSA DE MONTBUI
Dia: Diumenge 11
Hora: de 10:30 a 14:00h i de 16:30 a 
19:00h

La Torre del castell de la Tossa de Mont-
bui ha estat objecte d’unes obres de re-
modelació de l’espai per posar-lo en 
valor i integrar-lo en el circuit de visites 
dels equipaments de Castells de Fronte-
ra de l’Anoia. En la visita podreu pujar 
al nou  mirador de la torre des d’on po-
dreu divisar una gran vista panoràmica. 

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ 
“THE DRAWING LESSON”
Lloc: Museu Molí Paperer de Capellades
Dia: Dissabte 10
Hora: 11:00h i 12:30h

Visita comentada a l’exposició “�e 
Drawing Lesson” a càrrec d’Erich Weiss 
(artista/comissari), que recull l’obra de 
30 artistes amb el vincle comú del di-
buix com a treball creatiu.. Dibuixar 
és la forma d’art més antiga en què els 

humans ens podem reconèixer i l’acte 
de dibuixar és la forma més simple d’ex-
pressió que coneixem.
Reserva prèvia necessària
E-mail reserves: reserves@mmp-cape-
llades.net

DESCOBRIU COM ES FA UN FULL DE 
PAPER ARTESANAL!
Lloc: Museu Molí Paperer de Capella-
des
Dia: Diumenge 11
Hora: 11:00h i 12:30h

Fins fa 200 anys el paper que es feia 
al món era fet a mà i a partir de draps 
vells! Avui, al Museu hi podeu reviure 
el procés d’elaboració del paper fet a mà. 
A més, gaudireu de l’experiència de fer 
paper amb les vostres pròpies mans! Te-
nim tallers per a petits i grans!
Reserva prèvia necessària
Telèfon de reserves: 938015850. E-mail 
reserves: reserves@mmp-capellades.
net

PORTES OBERTES AL CASTELL DE 
CLARAMUNT
Dia: Dissabte 10 i diumenge 11
Hora: De 9:30 h a 13:30 h i de 15:00 h 
a 16:30 h

Edi�cat durant el segle X sobre un turó 
que dominava tota la Conca d’Òdena, 
el Castell de Claramunt, formava part 
de la xarxa de castells de frontera que 
protegien el comptat de Barcelona dels 
territoris de l’al-Àndalus.

Les Jornades Europees del Patrimoni a la comarca

reu del territori 26 activitats 
de “Desperta el Patrimoni”.
Les Jornades Europees de Pa-
trimoni són una iniciativa del 
Consell d’Europa i la Comis-
sió Europea. A Catalunya, les 
impulsa el Departament de 
Cultura i se celebren ininter-
rompudament des del 1991. 
És considerada com l’activitat 
participativa més important 
d’Europa amb relació al pa-
trimoni cultural. Un gran es-
deveniment que a Catalunya 
també compta amb la col·la-
boració de la Federació de 
Municipis Catalunya, de l’As-
sociació Catalana de Munici-
pis, de l’Institut Ramon Mun-
taner i de Catalonia Sacra.
Es poden consultar totes les 
activitats a http://patrimoni.
gencat.cat/jep2020.
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MONTBUI / LA VEU 

L’Espai de les Arts 
i del Coneixement 
Mont-Àgora de Santa 

Margarida de Montbui aco-
llirà diferents sessions d’un 
grup Grup de Suport i Ajuda 
Mútua adreçat a cuidadors i 
cuidadores no professionals 
de persones que es troben en 
situació de dependència per 
radó d’edat, estat de salut o 
discapacitat.
Es tracta d’un espai de rela-
ció i suport psicològic que 
possibilitarà l’expressió de 
sentiment, emocions i pre-
ocupacions associades a les 
tasques de cura, amb la fi-
nalitat de millorar la qualitat 
de vida de les persones cui-

dadores
Es duran a terme set sessi-
ons, concretament els dies 7 
d’octubre, 28 d’octubre, 4 de 
novembre, 11 de novembre, 
18 de novembre, 25 de no-
vembre i 2 de desembre.
Les places estan limitades a 
10 participants.
Les persones interessades 
poden inscriure’s trucant 
al telèfon 93 804 09 09, de 
9 a 13 hores. Es tindran en 
compte totes les mesures de 
seguretat recomanades per 
les autoritats sanitàries degut 
a la covid-19.
Organitzen les sessions del 
Grup de Suport i Ajuda Mú-
tua l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui i la 
Diputació de Barcelona.

Grup de suport i ajuda 
mútua per a cuidadors a 
Mont-Àgora MONTBUI / LA VEU 

Durant aquesta setma-
na arribarà als do-
micilis montbuiencs 

un fulletó amb els diferents 
tallers i cursets organitzats 
per la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament montbuienc. 
Enguany les activitats s’han 
hagut d’adaptar en format i 
temps a les limitacions impo-
sades per la pandèmia de la 
covid-19. 
El programa d’activitats in-
clou propostes en diferents 
àmbits: activitat física, forma-
cions, música i ball.
A l’àmbit d’activitat físi-
ca s’oferten cursos de Ioga, 
Mou-te I, Mou-te II, Mou-te 
III, senderisme per l’Anoia 
i activitat física per a la gent 
gran.
D’altra banda, a l’apartat de 
formacions s’oferten cursos 
d’anglès avançat i d’anglès per 
a viatgers.
També hi ha dins l’oferta for-
mativa musical classes de vi-

olí.
Pel que fa a l’apartat de Ball, 
s’oferten classes de sevilla-
nes (iniciació), sevillanes 
(avançat), country avançat I, 
country avançat II, country 
entremig-baix i de country 
entremig-alt.
Els diferents cursos, segons 
els casos, es duran a terme a 
Mont-Àgora, CCC La Viní-
cola, Centre de Serveis Nucli 

Antic i els de senderisme i ac-
tivitat física Gent Gran es fa-
ran per l’espai rural i urbà del 
terme municipal de Montbui.
Les inscripcions es podran 
formalitzar a Mont-Àgora, 
demanant cita prèvia al telè-
fon 93 768 13 21, del 13 al 16 
d’octubre. El dimarts 13 de 15 
a 20.30 hores; el dimecres 14 
i el dijous 15 de 9 a 13 hores i 
de 15 a 20.30 hores; i el diven-
dres 16 de 9 a 13 hores.
El pagament es farà amb tar-
geta de crèdit en el moment 
de realitzar la inscripció.
Les places per a tots els cur-
sos són limitades. És obliga-
tori l’ús de mascareta. A l’en-
trada de cada acció formativa 
es prendrà la temperatura i 
s’haurà d’utilitzar gel hidroal-
cohòlic per a les mans.
El dia d’inici dels diferents 
tallers i cursets serà el di-
lluns 19 d’octubre. Organitza 
les activitats l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui, 
amb la col·laboració de la Di-
putació de Barcelona.

El programa de tallers i cursets de 
cultura, a punt

MONTBUI / LA VEU 

Santa Margarida de 
Montbui s’organitzarà 
el proper diumenge 11 

d’octubre a dos quarts de vuit 
de la tarda a la Sala Auditori 
de Mont-Àgora una actuació 
de l’imitador i monologuista 
Edu Mutante. L’actuació, pro-
duïda per Arc Mèdia, es cele-
brarà amb aforament reduït a 
150 persones (la sala en con-
dicions normals permet aco-
llir 422 espectadors). 
L’espectacle, que és gratuït, es 
durà a terme seguint tots els 
protocols de seguretat de la 
fase de represa. Així, cal re-
servar les entrades trucant al 
telèfon 93 768 13 21 el dijous 
de 11 a 13 i de 16 a 20 hores 
i també el divendres de 11 a 
13 hores.
Les persones inscrites podran 

accedir al recinte amb masca-
reta, sense fer aglomeracions, 
hauran de signar una declara-
ció autoresponsable Covid-19 
i també se’ls prendrà la tem-
peratura abans d’accedir al 
recinte. D’igual manera serà 
obligatòria la utilització de 
gel hidroalcohòlic pels espec-
tadors, que hauran de conti-
nuar amb la mascareta posa-
da durant l’espectacle. 
Des de la Regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui es vol 

continuar treballant per do-
nar suport a la cultura i per 
tot plegat durant les properes 
setmanes estan previstes dife-
rents actuacions i espectacles 
per a tots els públics, inclosos 
en el cicle “Fem Cultura”, els 
quals s’aniran anunciant i pu-
blicitant puntualment. 
Val a dir que l’activitat és or-
ganitzada per la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament 
montbuienc, amb el suport 
de Viu La Festa, Arc Multi-
mèdia, i Mont-Àgora.

Actuació de l’imitador i monoleguista 
Edu Mutante, a Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU 

El Servei d’Ocupació Ju-
venil ofereix orientació 
formativa i laboral a la 

població juvenil de Montbui 
d’entre 16 a 29 anys. Els jo-
ves disposen així d’un espai 
exclusiu amb eines i recursos 
per al seu desenvolupament 
personal amb assessories in-
dividualitzades, un espai de 
recerca de feina, un espai de 
formació i derivacions a pro-
grames, ja siguin d´ocupació 
o formació, altes a Garantia 

Juvenil etc.....
El Servei d’Ocupació és un 
espai on els joves poden ex-
pressar els seus neguits i tro-
bar el referent juvenil per a 
un acompanyament en el seu 
camí.
Els joves montbuiencs poden 
contactar amb la persona re-
ferent d’Ocupació Juvenil a 
través del whatsapp 660 11 24 
56 i també trobaran informa-
ció a l’Instagram @Montbui 
Jove.
L’horari del servei és tots els 
matins de 9h 

El servei d’ocupació 
juvenil treballa pels joves 
del municipi

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Xarxa Acció Solida-
ria (XAS), impulsada 
per CCOO del Baix 

Llobregat-Alt Penedès-Anoia 
i Garraf ha tancat la 8a cam-
panya de recollida de materi-
al escolar a centres educatius 
de les comarques amb més de 
300 kilos.
El material recollit per per-
sones a�liades, membres de 
comitès d’empresa, seccions 
sindicals, on destaca el com-
promís de la secció sindical 
de CCOO de Co�dis, s’ha 
repartit aquesta setmana a la 
EscoIa Joan Maragall a Vi-
lanova del Camí, on Alfred 
Simó, responsable del Sindi-
cat d’Educació a l’Anoia va fer 
entrega del material al direc-
tor de l’escola, Guillem Duo-

castella.
Destaca el treball de recap-
tació de material com caixes 
de llapis de colors, bolígrafs, 
llibretes, etc.
Segons Alfonsa Santiesteban, 
coordinadora comarcal de 
CCOO l’Anoia: “No ens per-
toca substituir la funció dels 
poders públics, però a l’Anoia 
i en aquest context de pandè-
mia de la covid19 que ha dei-
xat molt tocats serveis públics 
bàsics i on moltes families ho 
estan passant molt malament, 
iniciatives solidàries com 
aquesta ajuden. Estem molt 
satisfetes per la implicació 
dels nostres comitès, seccions 
sindicals i moltes persones 
a�liades que a títol individual 
han volgut sumar-se a aques-
ta campanya de la nostra Xar-
xa d’Acció Solidària”.

CCOO lliura material 
escolar a Escola Joan 
Maragall 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

“No llencis el menjar”, 
amb aquest suggerent 
lema, la regidoria de 

Medi Ambient de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí 
amb la col·laboració i com-
plicitat de Leitat i Vilanova 
Comerç, han encetat una 
campanya per reduir el mal-
baratament alimentari.
Segons les Nacions Unides, 1 
de cada 3 aliments produïts al 
món és llença en algun punt 
de la cadena alimentària i se-
gons l’Agència de Residus de 
Catalunya només a les llars, 
als comerços i a la restaura-
ció es malbaraten 35 kg d’ali-
ments per persona cada any.
El regidor de Medi Ambient, 
Rafael Gabarri, assegura que 
aquestes són xifres que ens 
han de fer re�exionar ja que si 
es tradueixen a Vilanova del 
Camí, amb quasi 12.500 habi-
tants, vol dir que malbaratem 
més de 400 tones d’aliments 
cada any. Com a ciutadans, 
diu Gabarri,  hem d’actuar 
davant d’aquesta situació i 
reduir el malbaratament ali-
mentari a les nostres llars i 
també als nostres comerços.
L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí impulsa i lidera la cam-
panya “No llencis el men-
jar” realitzant les accions de 
comunicació, comprant els 

materials i donant suport en 
aspectes logístics. Però, en 
aquest projecte, compta amb 
la col·laboració i complicitat 
del Centre Tecnològic LEI-
TAT i de Vilanova Comerç.
Pel que fa LEITAT, explica el 
regidor de medi ambient, ha 
elaborat el disseny dels ma-
terials, i farà diferents visites 
als comerços locals per ex-
plicar-los els objectius de la 
campanya, com s’hi poden 
adherir, perquè és important 
prevenir el malbaratament 
alimentari i com fer-ho. Pas-
sades unes setmanes, explica 
Rafael Gabarri, l’Ajuntament i 
LEITAT avaluaran conjunta-
ment l’impacte que ha tingut 
la campanya.
La campanya té dos públics 
objectius: Ciutadania i co-
merços, i especialment els 
que es dediquen al sector de 
l’alimentació i la restauració. 
Gabarri ha explicat a Ràdio 
Nova que s’han editat uns 
�yers informatius que es re-

Campanya per reduir el malbaratament 
alimentari a Vilanova del Camí

partiran entre aquests comer-
ços, amb diferents consells 
per reduir el malbaratament 
d’aliments. Els cartells, per 
exemple, incorporen un QR 
que adreça els usuaris al web 
municipal on hi ha tota la in-
formació sobre la campanya.
Aquesta inicativa, diu el re-
gidor Rafael Gabarri, també 
compta amb el suport de Vi-
lanova Comerç. 
Aquesta campanya s’emmar-
ca en un projecte municipal 
més ampli que és el Pla Local 
de Prevenció de Residus que 
es va aprovar pel plenari el 
passat mes de gener. L’objec-
tiu del Pla, explica el regidor 
Rafael Gabarri, de promoure 
la prevenció de residus i en 
especial aquells que siguin 
difícils de gestionar degut a 
les seves característiques o 
quantitats. 
L’any 2019 a Vilanova es van 
reciclar el 37’64 % dels resi-
dus, una xifra que segons 
Gabarri, cal anar millorant 
perquè seria òptim arribar al 
60% És especialment impor-
tant diu el regidor de Medi 
Ambient, el reciclatge de la 
fracció orgànica perquè és la 
que implica una major des-
pesa municipal.
Podeu trobar tota la infor-
mació de la campanya “No 
llencis el menjar” al web mu-
nicipal.

TEATRE / LA VEU 

Vilanova del Camí ha 
exhaurit en tres dies el 
total de test serològics, 

1.400,  destinats a la població 
local. La campanya forma part 
del projecte d’investigació Cer-
tify·Health, impulsat per l’Hos-
pital Clínic i l’Institut d’Investi-
gacions Biomèdiques August Pi 
i Sunyer (IDIBAPS), en col·la-
boració amb els ajuntaments i 

els centres de salut de la Conca 
d’Òdena.
“La participació dels vilanovins 
i vilanovines ha estat extraor-
dinària” assegura Isaac Cano, 
membre de l’IDIBAPS i profes-
sor associat de l’Escola de Medi-
cina de la UB que ha coordinat 
el projecte a la Conca. Donada 
la bona acollida del projecte, ex-
plica Cano, “els promotors va-
loren la possibilitat que, d’aquí 
uns dies, es puguin oferir més 

test que es farien en col·labora-
ció amb les farmàcies”. 
Des de l’Ajuntament de Vilano-
va del Camí, l’alcaldessa Noemí 
Trucharte, ha donat les gràcies a 
les persones que han participat 
en el projecte, a les professionals 
del CAP “per l’excel·lent tasca 
que han fet” i a l’Isaac Cano, a 
l’IDIBAPS i al Clínic, per fer 
l’oferiment d’aquest estudi d’in-
vestigació a Vilanova del Camí 
i la Conca d’Òdena.

Vilanova del Camí ha exhaurit en tres dies el total de test 
serològics, 1.400,  destinats a la població local 

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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ÒDENA / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament 
d’Òdena ha aprovat 
una moció en contra 

de les ocupacions delictives 
d’habitatges, presentada pel 
grup municipal del PSC i a 
la que també s’hi van adherir 
Fem Òdena i Òdena a Fons. 
El text exposa que aquest 
és un fenomen divers que a 
Catalunya té una gran inci-
dència i que afecta en molts 
casos la convivència als bar-
ris. També apunta que els 
ajuntaments han d’encarar les 
ocupacions delictives, moltes 
vegades sense les eines neces-
sàries per poder oferir habi-
tatges per a col·lectius vulne-
rables, i d’assolir seguretat i 
e�càcia policial i judicial per 
lluitar contra les ocupacions 
delictives.
L’acord vol destacar la ne-
cessitat de lluitar per erra-
dicar la con�ictivitat social 
i de convivència derivades 
de les ocupacions delictives, 
de lluitar contra l’existència 
d’habitatges buits de grans te-
nidors, d’impulsar polítiques 
d’habitatge e�caces i incre-
mentar exponencialment els 
recursos que s’hi destinen, 
amb la implicació del sector 
privat, reforçar la coordina-
ció de les administracions, 
d’establir un criteri uniforme 
de les �scalies generals de les 
comunitats autònomes sobre 
l’ocupació il·legal, i d’abordar 
de manera diferent les diver-
ses tipologies d’ocupació, llui-
tar de manera efectiva contra 
les mà�es que s’apro�ten de 
la necessitat de les famílies. 
També celebra que la Fiscalia 
general de l’Estat hagi donat 
instruccions clares i precises 

uni�cant criteris per a l’adop-
ció de mesures cautelars en 
els delictes d’usurpació de 
béns immobles i violació de 
la llar a les �scalies superiors 
de les comunitats autònomes.
Per aquests motius, el ple 
odenenc ha aprovat en pri-
mer lloc demanar que el Go-
vern de la Generalitat actuï 
davant de l’increment evident 
de casos d’ocupacions a Cata-
lunya i contra els problemes 
de convivència que aquesta 
realitat genera, a través d’un 
pla interdepartamental con-
tra l’ocupació i amb la coor-
dinació efectiva dels diversos 
cossos policials a través de les 
juntes de seguretat locals.
El segon acord demana modi-
�car el Decret llei 17/2019 de 
mesures urgents per a l’accés 
a l’habitatge per dotar de més 
competències els governs mu-
nicipals per actuar de manera 
e�caç contra la delinqüèn-
cia i les ocupacions il·legals. 
Afegeixen que cal impulsar 
convenis amb els municipis, 
amb delegació de tasques i 
de recursos de proximitat per 
afrontar les ocupacions amb 

celeritat i diligència.
El tercer punt de la moció 
apunta la necessitat de la 
creació de la �gura del Fis-
cal especialitzat en aquelles 
zones en què la problemàti-
ca sobre les ocupacions i els 
delictes vinculants suposin 
una sobrecàrrega del sistema. 
I el quart punt fa referència 
a la necessitat que el Consell 
general del poder judicial, el 
Tribunal superior de justícia 
de Catalunya i les audiències 
corresponents estableixin uns 
criteris interpretatius clars, 
mentre no es modi�qui la le-
gislació sobre la matèria, per 
tal de garantir la seguretat 
jurídica en la lluita contra les 
ocupacions i els delictes vin-
culats.
Alhora, en el marc d’aquesta 
moció, la regidora i responsa-
ble de l’àrea d’Habitatge, Va-
nessa Garcia, va llistar totes 
les accions empreses des del 
darrer any per evitar aquestes 
ocupacions delictives, treba-
llar per la convivència veïnal 
i reclamar als bancs una po-
lítica conjunta per oferir un 
habitatge digne.
.

El ple de l’Ajuntament d’Òdena aprova una 
moció contra les ocupacions delictives

ÒDENA / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament 
d’Òdena va aprovar 
el Document Únic de 

Protecció Civil Municipal, 
el DUPROCIM. Estableix 
el marc orgànic i funcional 
previst per a un municipi, 
amb l’objectiu de prevenir i 
controlar els riscos sobre les 
persones i els béns i donar 
resposta adequada a les pos-
sibles situacions d’emergència 
del municipi, i garantint la 
integració d’aquestes actua-
cions amb el sistema autonò-
mic de Protecció civil. El pla 
de protecció aborda la iden-
ti�cació i avaluació dels ris-
cos, les accions i mesures ne-
cessàries per a la prevenció i 
control de riscos, així com les 
mesures de protecció i altres 
actuacions a adoptar en cas 
d’emergència, en harmonia 
amb les característiques i els 
trets de�nidors del municipi.

Segons la Comissió de Pro-
tecció Civil de Catalunya, 
han d’elaborar i aprovar plans 
bàsics d’emergència muni-
cipal els municipis amb una 
població superior als vint mil 
habitants i els que, sense arri-
bar a aquesta població, tenen 
la consideració de turístics 
o els que són considerats de 
risc especial per la seva si-
tuació geogrà�ca o activitat 
industrial. Aquests plans els 
aproven els plens de les cor-
poracions municipals, amb 
la informació pública i l’in-
forme previs de la comissió 
municipal de Protecció civil, 
si n’hi ha, i els homologa la 
Comissió de Protecció Civil 
de Catalunya.

Òdena aprova el Document 
Únic de Protecció Civil 
Municipal, el DUPROCIM

Estableix la resposta 
adequada a les possibles 
situacions d’emergència 

del municipi

HORARI:
D IS S A B T E  I D IU M E NG E  I F E S T IU S
DE 11 A 14H

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

En aquest any 2020 
l’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt està 

executant diversos treballs de 
gestió dels boscos adreçats a 
protegir els nuclis urbans dels 
incendis forestals i a l’arranja-
ment dels camins rurals mu-
nicipals d’ús públic.
El passat més de juny es va in-
vertir en arreglar el camí del 
Torrent Gran que va quedar 
malmès després de les fortes 
pluges del mes d’abril i que va 
deixar el camí impracticable.
En aquest mes d’octubre s’està 
treballant en la desbrossada 
de les franges perimetrals de 
protecció contra incendis fo-
restals en el barri del Xaró, i 
des de la regidoria de Medi 
Ambient s’està gestionant 

l’actuació sobre les franges 
perimetrals al nucli urbà del 
nostre municipi com també 
al barri de les Garrigues per 
poder-les executar durant el 
2021. 
Seguint amb aquest línia 

Gestió preventiva dels boscos a la 
Pobla de Claramunt

l’ajuntament de la Pobla està 
projectant l’arranjament del 
camí rural que surt del barri 
de Can Galan direcció “Els 
Mollons” i que forma part del 
Pla de Protecció d’Incendis 
de la Diputació de Barcelona.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Un any més, l’art urbà 
ha estat protagonista 
als carrers i places de 

la Pobla de Claramunt coin-
cidint amb la commemoració 
de l’1 d’Octubre, amb la par-
ticipació de diferents artistes 
que han omplert façanes del 
poble amb pintures de caire 
reivindicatiu, històric i de la 
cultura catalana.
Per tercer any consecutiu, 
el CDR de la Pobla ha orga-
nitzat un cap de setmana en 
el que l’artista igualadí Jordi 
Sanahuja i els sabadellencs 
Ramon Puig “Werens” i Vi-
cenç Ferreres “Vixvaporux” 
han plasmat en tres façanes 
diferents del poble obres 

pictòriques d’alta qualitat. 
Amb aquestes, ja són sis les 
pintures que es poden veure 
a la població, gairebé totes 
realitzades amb gra�ttis. En 
aquesta ocasió, es tracta de 
dibuixos que representen un 
bomber llençant aigua contra 
escopetes de boles de goma, 
un paisatge de Barcelona 
en �ames durant el setge de 
1714, i un altre de la mun-
tanya de Montserrat del que 
sorgeix una moixiganga.
La idea del CDR de la Pobla és 
continuar amb aquesta inicia-
tiva i estudiar convertir-la en 
un concurs obert a partir de 
l’any vinent, d’acord amb els 
diferents propietaris d’habi-
tatges, tal i com s’ha proposat 
a l’Ajuntament de la població.

L’art urbà torna a ser 
protagonista a la Pobla 
de Claramunt

ANOIA / LA VEU 

L’any hidrològic 2019-
2020, que inclou l’efecte 
de les pluges i l’evolució 

dels recursos hídrics entre els 
mesos d’octubre, ha eviden-
ciat un any molt humit, amb 
un registre de pluja a l’àmbit 
de les conques internes de 
965 mm, que suposa un 30% 
més que el valor de referència 
segons l’atles climàtic (753 
mm).
Els mesos d’octubre de 2019 i 
gener i abril de 2020 han es-
tat especialment humits, amb 
la Dana registrada a l’octubre 
(amb una major incidència a 

les comarques de Tarragona 
i on el cabal del riu Francolí 
es va multiplicar per 1.000 en 
aquest episodi), i el tempo-
ral Gloria, que va tenir lloc a 
�nals del mes de gener d’en-
guany.
Aquesta concatenació d’epi-
sodis de pluges intenses, jun-
tament amb altres llevanta-
des com la viscuda al voltant 
de la diada de Sant Jordi (23 
d’abril), ha provocat que els 
embassaments hagin tingut 
volums molt alts durant di-
versos mesos seguits

Recuperació de les aigües 
subterrànies

L’aqüífer Carme-Capellades ha 
registrat volums històrics aquest any

Durant l’any hidrològic 2019-
2020, diversos aqüífers han 
tingut creixements impor-
tants del seu nivell d’aigua. 
El Carme Capellades, que 
garanteix pràcticament totes 
les demandes de la comarca 
de l’Anoia, va assolir durant 
el mes de maig 340 metres en 
alguns piezòmetres, fet que 
no es registrava des de 2004. 
Hem de tenir en compte que 
durant gran part de 2019, 
aquesta massa d’aigua sub-
terrània va estar en situació 
d’alerta per sequera, arran 
dels baixos nivells registrats 
per una absència de pluges 
durant la major part de l’any.

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 
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha editat un 
vídeo de promoció tu-

rística per posar en valor el seu 
patrimoni, la cultura i l’oferta 
turística. 
L’audiovisual convida al vi-
sitant a recórrer les antigues 
�nques que amaguen part del 
patrimoni material i històric 
de Vallbona, com Cal Vallès, 
Cal Pons, Cal Mora o la Fonda 
Simón, i a fer-ho a través del 
recorregut ja marcat o amb les 
visites guiades que s’ofereixen 
cada quart diumenge de mes o 
amb els recents creats paquets 
turístics; tastar el “vi de mel”, 
Vallbona parada i fonda i Vall-
bona de cap a peus.
L’Ajuntament aposta per un tu-
risme basat en la identitat i el 

Vallbona d’Anoia edita un vídeo de 
promoció turística

patrimoni, i Vallbona disposa 
d’aquest fet diferencial gràcies 
al passat hostaler i històric de 
la vila, a més de tot el seu en-
torn natural. En aquest sentit, 
l’Ajuntament treballa per nous 
paquets, noves rutes per posar 
en valor la singularitat del mu-
nicipi; el paisatge, el patrimoni 
cultural i natural, les festes i la 

gastronomia.
El vídeo es distribuirà i pro-
mocionarà a diferents canals 
com: xarxes socials, premsa 
i webs d’agents turístics i es 
pot veure al canal de YouTube 
de l’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia https://www.youtube.
com/channel/UCNr6WTg1J-
9F5REi2GfzO_Uw

ANOIA / LA VEU 

En el marc de les pre-
sentacions del llibre 
d’Oriol Junqueras i 

Marta Rovira, Tornarem a 
vèncer (i com ho farem) a la 
comarca, aquesta setmana es 
faran a Òdena, la Torre de 
Claramunt i Cabrera d’Anoia. 
Concretament, ahir dijous 8 
d’octubre es presentà el llibre 
a Òdena, amb la participació 
de l’alcaldessa de la localitat, 
Maria Sayavera, la congres-
sista igualadina Carolina 
Telechea i el regidor d’ERC 
Igualada, David Prat.
El divendres 9 d’octubre 
es presentarà a la Torre de 
Claramunt, a les 19h al Cen-
tre Cívic Joan Baptista (Car-
rer de l’església S/N). Amb la 
participació de la senadora 
Mirella Cortès i el regidor 
d’Igualada, David Prat. 
Dissabte 10 d’octubre es pre-
sentarà a Cabrera d’Anoia a 
les 19h al local social Cana-
letas, amb la participació de 
la diputada al Parlament de 
Catalunya, Rut Ribas i el re-

gidor d’Igualada, David Prat.
Esquerra Republicana de 
l’Anoia ha organitzat una 
vintena de presentacions del 
llibre escrit per Oriol Jun-
queras i Marta Rovira, Tor-
narem a vèncer (i com ho 
farem) a diversos municipis 
de la comarca. En aquest 
volum els republicans ex-
pliquen quina és l’estratègia 
d’Esquerra Republicana per 
fer possible la República Ca-
talana així com també es fa 
un repàs dels esdeveniments 
més notables que ha viscut 
l’independentisme amb la 
voluntat de treure’n conclu-
sions i refer l’estratègia inde-
pendentista.

Presentació del llibre 
de Junqueras i Rovira, 
“Tornarem a vèncer”

El llibre escrit Oriol 
Junqueras i Marta Ro-
vira, “Tornarem a vèn-

cer (i com ho farem)” 
es presenta aquesta 

setmana a Òdena, La 
Torre de Claramunt i 

Cabrera d’Anoia

ANOIA / LA VEU 

L’Institut Català de la Sa-
lut a la Catalunya Cen-
tral activa les unitats 

mòbils que s’encarregaran de 
la recollida de les extraccions 
de les mostres per fer PCR als 
centres educatius i residències 
del territori. La posada en mar-
xa d’aquests dispositius permet 
descongestionar els equips 
d’atenció primària i evitar des-
plaçaments de possibles casos 
positius als centres.
Les unitats estan formades per 
professionals d’infermeria i 
professionals tècnics auxiliars 

en cures d’infermeria (TCAI) 
i d’atenció a la ciutadania, i es 
distribuiran pel territori de 
manera estratègica per donar 
resposta a les escoles i a les 
residències. Els equips tindran 
la seva base al CAP de referèn-
cia de cada territori, des d’on es 
desplaçaran per fer les extrac-
cions corresponents.
Els professionals que en for-
men part, en aquest moment 
són a l’Anoia quatre professi-
onals d’infermeria, sis TCAI i 
tres professionals d’atenció a 
la ciutadania. També compten 
amb el suport de quatre profes-
sionals i amb tres vehicles de 

Creu Roja. 
Els equips s’activaran de ma-
nera progressiva a partir de 
les instruccions facilitades per 
l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, que indicarà els 
centres educatius i residen-
cials on caldrà actuar. El seu 
funcionament serà �exible i 
s’adaptaran a les necessitats 
de cada moment. En paral·lel, 
mantindran la comunicació 
amb l’equip d’atenció primària 
de referència, amb el centre 
escolar o residència on calgui 
actuar, així com amb els ges-
tors COVID i RECO (referents 
COVID escolars).

L’ICS a la Catalunya Central activa les 
unitats mòbils per fer PCR a centres 
educatius i residències

CONDUEIX COM MAI
MES DE LA TECNOLOGIA PEUGEOT

Fins a 9.500€ de descompte sobre PVPR a la Península i les Balears per a persones físiques consumidores, per la compra d’un turisme nou de la gamma Peugeot elèctrica o híbrida endollable de nova generació fent la comanda entre l’1/10/2020 i el 31/10/2020 (inclou impostos, transport, 
descomptes i PLA RENOVE, que implica el desballestament d’un vehicle M1>10 anys o un vehicle N1>7 anys a nom del propietari que adquireixi el vehicle). Oferta vinculada a l’obtenció de l’ajuda Pla RENOVE, fi nançada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Consulti els descomptes detallats 
per model a www.peugeot.es. Regal d’un punt de càrrega de MODE 3 de 7,4 KW amb cable NO SMART (no inclou la instal·lació), amb referència Peugeot 9835662880, a la Península i les Balears per a persones físiques consumidores, per la compra d’un turisme nou de la gamma Peugeot elèctrica 
o híbrida endollable de nova generació, amb comanda sobre estoc entre l’1/10/2020 i el 31/10/2020 i matriculat abans de fi nal de mes.

informació a la secció WLTP de la pàgina web http://wltp.peugeot.es

e-PLA RENOVE PEUGEOT
FINS A
9.500 € D’ESTALVI
EN CANVIAR EL TEU COTXE
AMB ESTACIÓ DE CÀRREGA DE REGAL
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PIERA / LA VEU 

La secretària municipal 
de l’Ajuntament de Pie-
ra ha denunciat davant 

de la �scalia d’àrea d’Igualada 
l’alcalde del municipi, Jordi 
Madrid, per haver ascendit 
un policia local, malgrat que 
hi havia un informe desfa-
vorable dels serveis tècnics 
del consistori. Madrid va as-
cendir de caporal a sergent 
un agent de la policia, per la 
via d’urgència i interinatge, 
al qual li faltava una setmana 
per a jubilar-se. El batlle, en 
declaracions a l’ACN, justi�-
ca la decisió perquè el càrrec 
de sergent quedava vacant i 
“la llei de policies ens obliga 
a tenir un cap”. Aquest no-
menament es va fer per la via 
d’urgència i interinatge que, 
segons Madrid, “és legal i està 
contemplada als reglaments”. 
Es dona el cas que aquesta 
persona que es va ascendir li 
quedava només una setmana 
per a jubilar-se.
En el moment que es va as-
cendir aquest policia a ser-
gent, va quedar lliure el càrrec 
de caporal i també es va no-
menar per la via d’interinat-
ge un altre policia. D’aquesta 
manera, ha justi�cat Madrid, 
“no es va donar cap duplicitat 
de càrrecs”.
Madrid ha relatat que es va 
decidir fer aquest nomena-
ment perquè el cos de la Poli-
cia Local “no podia estar sen-
se cap”, ja que “la llei així ens 
hi obliga”. El batlle ha explicat 
que aquesta persona que es va 
ascendir era la més antiga del 
cos i, malgrat que el nomena-
ment només fos per a una set-

mana, “ens va servir per po-
der fer un relleu ordenat amb 
la persona que va ascendir a 
caporal i sense que hi hagués 
duplicitats de càrrecs”. Ara, 
ha dit, ja s’ha engegat la ma-
quinària per convocar la pla-
ça de caporal en cap i que no 
es cobreixi de forma interina.
D’altra banda, la mateixa se-
cretària municipal també ha 
portat el batlle a l’O�cina An-
tifrau en considerar que no 
s’ha gestionat correctament el 
contracte de targetes mone-
der. Madrid ha detallat que, 
en tractar-se d’un import me-
nor a 15.000 euros, no s’havia 
de fer cap licitació i es refer-
ma en què en tot moment han 
actuat de forma correcta.
De fet, l’alcalde de Piera ha la-
mentat que els secretaris i in-
terventors municipals – que 
estan nomenats per l’Estat, 
tot i que els paga el consistori- 
“els porten als Ajuntaments 
per controlar la legalitat, però 
moltes vegades sobrepassen 
les seves funcions”. En el cas 
de Piera, ha dit, “a partir de 
raons tècniques entren en 
qüestions polítiques i, moltes 
vegades, donen cobertura i 
arguments als grups de l’opo-
sició”.

PSC, Comuns, PP i C’s en 
demanen la dimissió
Els grups de l’oposició a 
l’Ajuntament de Piera (PSC, 
Ara és demà-En Comú, PP 
i Cs), a excepció de la CUP, 

han demanat la dimissió de 
Jordi Madrid arran d’aquestes 
denúncies que ha fet la secre-
tària municipal davant de la 
Fiscalia i l’O�cina Antifrau. 
En un comunicat conjunt, 
demanen la “dimissió imme-
diata” de Madrid i que ERC 
“el rellevi en el càrrec”.
Els grups de l’oposició alerten 
de la “gravetat” de les accions 
dutes a terme pel batlle, ja 
que, segons ells, “està infrin-
gint” diversos articles i lleis 
de les administracions públi-
ques. Creuen que la justi�ca-
ció del “caràcter d’urgència” 
per contractar el policia lo-
cal “esdevé inaplicable, donat 
que no se sustenta amb la llei 
actual de l’Estatut Bàsic de 
l’empleat públic”.
Per aquest motiu l’oposició 
també demana la “recti�ca-
ció immediata” de les seves 
declaracions del batlle, ja 
que consideren que “no re-
�ecteixen la realitat dels fets”. 
Asseguren que, des de l’inici 
de legislatura, l’alcalde “ha re-
but advertiments per part del 
funcionariat de mancances 
importants per la presumpta 
falta de procediment legal a 
les contractacions públiques, 
fent cas comís de les advertèn-
cies”. Davant d’això i “donada 
la gravetat dels presumptes 
fets” els grups de l’oposició 
exigeixen la dimissió del bat-
lle i “estudien mesures per fer 
retornar la legalitat a l’Ajunta-
ment de Piera”.

La secretària municipal de Piera de-
nuncia l’alcalde a la Fiscalia i a l’O�ci-
na Antifrau

PIERA / LA VEU 

Els Mossos han denunci-
at penalment un home, 
de 42 anys i veí de Pi-

era, com a presumpte autor 
d’un delicte contra la segu-
retat viària perquè circula-
va borratxo i sense carnet de 
conduir. Els fets van tenir lloc 
dimarts, a dos quarts d’una del 
migdia, en un control de tràn-
sit muntat a la B-224, a Piera. 

Quan la policia va comprovar 
la documentació, van obser-
var que l’home duia un per-
mís de circulació moldau, que 
no habilita a conduir a l’Estat. 
A més, presentava símptomes 
evidents de trobar-se sota els 
efectes de l’alcohol. L’home 
va donar un resultat positiu 
d’1,45 mg/l d’alcohol per li-
tre d’aire expirat, gairebé sis 
vegades per sobre del màxim 
permès. 

Denunciat un conductor 
per circular ebri i sense 
carnet a Piera

PIERA / CARLES MUNTANER 

Demà es representa la 
segona obra d’aquest 
44 concurs de teatre, 

i dic d’aquest perquè enguany 
serà un concurs diferent molt 
diferent de les 43 darreres edici-
ons marcat malauradament per 
la Covid-19.
En aquesta ocasió els encar-
regats seran l’Associació Gé-
nesis-Teatro Peña Fragatina. Te-
atre Gènesi es va fundar a Fraga 
l’any 1972 i uns mesos més tard 
s’integra com a secció cultural a 
l’associació Peña Fragatina des 
de llavors han estat un grup in-
dependent �ns aquest any que 
s’han federat a la Federació de 

Grups Amateurs de Teatre de 
Catalunya de amb el número 
627. Moltes han estat les obres 
que han estat representades per 
Gènesi.
Demà presenten INVISIBLES 
de José Luis Alonso de Santos, 
dirigida per Pilar Agustín Villas 
i estrenada el febrer de 2020.
L’obra està ambientada a Espa-
nya durant les primeres elec-
cions democràtiques de 1977. 
L’acció transcorre en un hos-
pital psiquiàtric de dones on 
les internes Rosa i Antonieta 
s’enamoren i es desenamoren 
d’Antonio i Juan dos interns de 
l’hospital d’homes.
Durada: 1:45 h.. 
Gènere: Comèdia 

Nova obra al Concurs de 
Teatre pierenc

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

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

P er a mé s inf ormació:
iu ristriviu m7@gmail.com

Tel. 6569094 54

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ-REPARACIÓ 
DE MAQUINÀRIA

ubicada a 12 Km. d'Igualada
Necessita incorporar en plantilla:

OPERARI MECÀNIC AJUDANT
OPERARI MECÀNIC TORNER

Interessats enviar CV a:
rh.seleccio.mecanic@gmail.com 

ES VEN PIS al COSTAT 
de l’ESTACIÓ TREN 

D’ IGUALADA

- Ideal per invertir.
- 80m2.

- Molt ben orientat al sol
- 3 habitacions totes amb �nestra

- Només 3 veins
- Poques despeses de comunitat

Per només 65.000€
Interessats trucar 

a 636 925 298
Ref. Pis carrer repós.
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ANOIA / LA VEU 

Des de �nals d’estiu 
que l’augment de 
pintades de “155” 

és considerable en diversos 
punts de la comarca. Fa poc 
més d’un més es van produir a 
mitjans de comunicació com 
La Veu de l’Anoia o Anoia Di-
ari, o també al Casal Popular 
El Foment d’Igualada. Dues 
setmanes enrere se’n van po-
der veure en alguns cartells 
indicatius del Taller Àuria o 

en els murals urbans que hi 
ha a La Pobla de Claramunt. 
Doncs bé, aquesta nit hi ha 
hagut nova onada de pintades. 
Un dels llocs més signi�catius 
on s’han fet ha estat al monu-
ment en homenatge al Presi-
dent Companys de Capella-
des, que aquest matí s’ha llevat 
amb una pintada on es llegia 
“Asesino. També han pintat, 
de nou, la porta d’entrada al 
Foment d’Igualada entre altres 
edi�cis de la comarca.

Pintades feixistes a diversos 
punts de la comarca

Monument a Lluís Companys, a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

M és de 20.000 es-
pectadors ja 
Aquest mes d’oc-

tubre la Policia Local de Ca-
pellades ha començat una 
campanya sobre els sistemes 
de seguretat passiva. L’ob-
jectiu d’aquesta intervenció, 
que s’acostuma a fer cada 
any per la tardor, és incre-
mentar la seguretat tot uti-
litzant uns recursos bàsics: 
el cinturó de seguretat, el 

Campanya sobre sistemes de seguretat 
passiva

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dimecres 30 de 
setembre es va fer de 
manera telemàtica la 

sessió ordinària del mes de 
setembre del Ple de l’Ajunta-
ment de Capellades. 
En el ple es va aprovar les 
actes anteriors i es va donar 
compte dels darrers decrets 
d’alcaldia. També es va apro-
var el padró d’habitants, que 
a 1 de gener d’enguany era de 
5.342 habitants.
Per unanimitat es va aprovar 
un conveni de col·labora-
ció amb les escoles Marquès 
de la Pobla i Mare del Diví 
Pastor per continuar un any 
més amb la proposta cone-
guda com “Anem al Teatre”. 
Com va explicar la regidora 
d’Educació, Susana Moreno, 
“a més a més d’estar molt ben 
acollida pels alumnes, és una 
formula més que apropa i de-
mocratitza l’accés a la cultura 
a tots els estudiants.
També el ple va fer una mo-
dificació de crèdit. Tal com 
va explicar el regidor d’Hi-
senda, Jaume Solé, “ara fem 
aquesta modificació però se-
gurament encara n’haurem 
de fer més per seguir adap-
tant-nos a la situació actual”.
Parlant altre cop de conve-
nis, se’n va aprovar un amb 
el Club de Futbol Capellades, 
en motiu de la celebració del 
seu centenari. Tal com va de-
tallar la regidora d’Esports, 
Anna Xaus, “com a Ajunta-
ment estem obligats a estar 
al costat del club i ajudar-los 
en tot allò que puguem, com 
per exemple d’edició d’aquest 
llibre que recull la història 
d’aquests 100 anys. Aquests 

3.600 euros del conveni ho 
ajuden a fer possible”.
Seguidament es va donar pas 
a dues mocions. La primera 
presentada per Vila de Cape-
llades, va servir per mostrar 
el recolzament  a l’Adrian 
SAS, represaliat durant el 
procés. Es va aprovar amb 
els vots a favor d’ERC i VdC. 
El PSC i JxC es van abstenir 
i Ciutadans va votar en con-
tra.
Per urgència, l’alcalde Salva-
dor Vives en nom dels grups 
municipals d’ERC, VdC i JxC 
va presentar una moció en 
contra de la decisió del Tri-
bunal Suprem d’inhabilitar el 
President Quim Torra. Des-
prés d’un debat es va aprovar 
amb els vots a favor d’ERC, 
VdC i JxC i els vots en contra 
del PSC i Ciutadans.
En el torn de precs i pregun-
tes el regidor de Ciutadans 
Valentín Guerra va demanar 
que se senyalitzi un pas de 
vianants al carrer Sant Ra-
mon. L’alcalde, Salvador Vi-
ves, va explicar que els canvis 
es faran quan estigui enllestit 
el Pla de Circulació, que ara 
mateix s’està treballant. El re-

Capellades aprova una moció de 
suport al President Quim Torra

presentant socialista, Aaron 
Alcázar, va fer el prec que 
es netegés la brossa que es 
llença pel Capelló i també va 
preguntar les accions que es 
duen a terme pel control dels 
coloms, gats i gossos. Nova-
ment l’alcalde va respondre 
dient que recollien el prec i 
que respecte els animals, s’hi 
està treballant per recuperar 
el temps que durant la pan-
dèmia ha impedit recuperar. 
Ara s’està treballant amb una 
empresa per normalitzar la 
situació. 
Encara en aquest torn de pre-
guntes el regidor de Junts per 
Capellades, Marcel·lí Marto-
rell, va iniciar un intens de-
bat demanant que l’acte de 
la Diada sigui presidit per la 
senyera, que aglutina a tots 
els catalans. El mateix regi-
dor també va traslladar una 
proposta de tractament de 
símbols.
El Pel va acabar amb la lectu-
ra de la pregunta feta arribar 
pel xat del canal You Tube 
per un dels espectadors que 
va utilitzar aquest servei per 
escoltar la sessió ordinària 
en directe.

casc i els sistemes de reten-
ció infantil.
És important destacar l’alt 
increment en la seguretat 
que significa utilitzar aques-
tes sistemes de seguretat 
passiva. Tal com s’explica en 
el tríptic editat enguany, per 
exemple en el cas del cin-
turó de seguretat, portar-lo 
correctament cordat redueix 
el risc de mortalitat en cas 
d’accident en un 75% i ajuda 
a evitar lesions internes de 
caràcter greu. Si parlem del 

casc, és important recordar 
que ha de quedar ben ajustat 
i que s’ha d’anar renovant de 
tant en tant. Sobre els sis-
temes de retenció infantil, 
s’informa que són obligatoris 
amb menors amb una altura 
de 135 cm o menys ja que en 
cas d’accident – si se’n fa un 
ús adequat- poden reduir les 
lesions fins el 75%.
La Policia Local de Capella-
des anirà fent controls amb 
aquesta campanya al llarg de 
tot el mes d’octubre.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana s’ha 
renovat el conveni de 
col·laboració entre els 

Amics de l’Orgue i l’Ajunta-
ment de Capellades. Aquesta 
iniciativa permetrà continu-
ar desenvolupant l’activitat, 
aturada per aquests mesos 
de con�nament. El Festival 
d’Orgue s’ha reprogramat 
per aquest mes de novembre, 
fent-lo coincidir amb els actes 
de la Setmana de la Música. 
Capellades viurà una quinze-
na plena de música amb una 
aposta per les formacions 
corals de gran format com el 
Cor ARSinNOVA, la Coral 

Càrmina i la Barcelona Gos-
pel Messenger amb Gospel & 
Orgue.
Tal com destaca el regidor de 
Cultura, Àngel Soteras, “amb 
la voluntat de continuar tre-
ballant junts amb els Amics 
de l’Orgue tot i les actuals 
di�cultats i amb la con�an-
ça de poder-ho fer, reeditem 
el conveni amb la Parròquia. 
Hem con�rmat ja noves dates 
per als concerts del Festival 
d’Orgue, però treballem tam-
bé en altres iniciatives, com la 
consolidació del Concert de 
Nadal”.
Totes les activitats que es fa-
cin seguiran les mesures de 
seguretat de la Covid-19.

L’Ajuntament de Capellades 
renova el conveni amb els 
Amics de l’Orgue
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Divendres a la tarda 
amb la inauguració 
d’una àmplia exposi-

ció explicativa i, diumenge al 
vespre, amb la presentació del 
grup hostaletenc comença a ca-
minar un projecte molt esperat 
que s’havia de presentar per la 
Festa Major i que s’ha endar-
rerit per culpa de la pandèmia.
A �nals d’aquesta setmana tin-
drà lloc la presentació del Ball 
de Diables dels Hostalets de 
Pierola. Divendres a les 18.30, 
a la Torre del Sr. Enric, s’inau-
gurarà l’exposició «Dels orígens, 
als Hostalets de Pierola». Una 

Presentació del Ball de 
Diables dels Hostalets

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Amb l’entrada de la tar-
dor, �nalment, s’ha 
pogut marcar una 

data per dur a terme l’ho-
menatge a les víctimes de la 
pandèmia i a les seves famí-
lies. Coincideix també amb 
el comiat de l’Associació per 
la Cultura del Hostalets de 
Pierola que tanca una època 
de 5 anys de grans propostes 
culturals i d’una àmplia apor-
tació, entre altres, amb con-
ferències, concursos de foto-
gra�a i pintura, exposicions, 
concerts, retransmissions 
d’òpera o l’escultura ‘Pau Uni-
versal’ del reconegut artista 
Guido Dettoni.
Precisament, com a punt �-
nal d’aquesta tasca, dissabte 
10 d’octubre, l’ACHP ofereix 
una darrera audició, gratuïta 
i oberta a tothom, amb l’emis-
sió en diferit del Rèquiem de 

Verdi, en una interpretació 
especial de l’Orquestra del 
Teatre de la Scala de Milà 
dirigida pel mestre Riccar-
do Chailly en homenatge a 
les víctimes de la Covid-19. 
L’accés és a partir de les 18.00 
per garantir el control i segui-
ment de les mesures marca-
des per Salut.
Diumenge al migdia tindrà 
lloc l’acte institucional amb 
l’homenatge en record de les 
persones que ens han deixat 
durant el període de la pan-

Homenatge, als Hostalets de Pierola, a 
les víctimes de la pandèmia

dèmia amb lectura de poe-
mes i escrits acompanyat d’un 
quartet de corda. La trobada, 
oberta a tothom, tindrà lloc 
a les 12 del migdia al parc de 
Cal Ponsa amb cadires agru-
pades per grups de convivèn-
cia.
A continuació tindrà lloc la 
‘Cerimònia per a l’esperan-
ça’ on el rector Mn. Carles 
Muñiz presidirà la missa en 
sufragi de les víctimes i per a 
les persones que pateixen la 
situació actual.

mostra que es podrà veure �ns 
a les 20.00, l’endemà dissabte, 
matí i tarda, i diumenge d’11.00 
a 14.00.
La festa de presentació de la 
nova secció de l’àrea de Tradici-
ons es farà diumenge a partir de 
les 21.00 a la plaça dels Països 
Catalans i comptarà amb l’apa-
drinament del Ball de Diables 
de Sant Pere de Ribes i dels Dia-
bles de Piera.
Com en tots els actes que es pro-
gramen darrerament, caldrà se-
guir les indicacions de seguretat 
necessàries amb la distància de 
seguretat, l’ús de mascareta i, en 
de�nitiva, el compliment de les 
mesures sanitàries vigents.

STA COLOMA DE Q. / LA VEU 

Ni la pandèmia ni la 
meteorologia han 
pogut impedir que 

aquest passat cap de setmana 
es celebrés el Festival MAIG a 
Santa Coloma de Queralt i a 
Les Piles. Gràcies al sobrees-
forç per combinar una bona 
organització amb el compli-
ment estricte de les mesures 
de seguretat sanitària, els tres 
dies de festival han acabat sent 
un èxit. 
L’expert en Internet i un dels 
referents a Catalunya en l’àm-
bit de drets i llibertats digitals, 
Genís Roca, encetava el Festi-
val MAIG amb una conferèn-
cia d’allò més interessant. Du-
rant l’hora i mitja que va durar 
l’acte, Roca va parlar sobre 
l’era digital, i com afecta això 
a persones, empreses, països i 
institucions. A la sortida, tot 
el púbic assistent es mostrava 
molt satisfet amb la xerrada.
Dissabte era el dia gran del 

festival, el dia dedicat a la 
música. Arrencava amb el 
vermut musical a càrrec de 
Marta Knight, que també va 
esgotar les entrades disponi-
bles de l’espai on es va cele-
brar, la cerveseria La Segar-
reta. La cantant catalana va 
oferir diversos temes del seu 
últim disc.
I dissabte a la tarda tocava el 
plat fort de l’esdeveniment. 
Set hores de música en directe 
i 5 grups van pujar a l’escenari 
de la Sala polivalent de Santa 
Coloma. De fet, en principi el 
festival estava previst que es 
celebrés a l’aire lliure, al Pati 
del Castell, però el fred i el fort 
vent d’aquest passat cap de 
setmana va fer que se’n can-
viés la ubicació. Tot i això, la 
organització va poder muntar 
un espai acollidor i on es res-
pectessin les mesures de segu-
retat. Així, els artistes van anar 
passant per l’escenari:  Caseta, 
Pinpilinpussies, Tverksy, i els 
DJs Te Jodes y Bailas i Luci-

ent, van aconseguir animar 
l’ambient d’uns assistents que 
tenien moltes ganes tornar a 
viure música en directe. Des 
de l’organització es mostren 
molt satisfets amb la resposta 
del públic: “La gent necessita 
sentir i viure la cultura més 

El Festival MAIG omple tots els actes malgrat les di�cultats

enllà d’una pantalla, i això no 
és incompatible gestionar un 
acte segur”.
Quedava encara un dia de fes-
tival. Diumenge al matí, a Les 
Piles de Gaià, era el moment 
del teatre. La companyia Mar 
Gómez va presentar-hi el seu 

espectacle Slapstick, �nalista 
als premis MAX. Es tractava 
d’un curtmetratge còmic sen-
se pantalla en què els cops, les 
caigudes i les situacions físi-
cament extremes i inversem-
blants que també va agrada 
molt a tots els assistents.

El festival colomí es va poder celebrar. / STARTAP.CAT / AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
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MASQUEFA / LA VEU 

Mercadona donarà 
aliments a les per-
sones més neces-

sitades de Masquefa. Tots els 
dimarts i divendres el con-
sistori recollirà en aquest 
establiment comercial pro-
ductes de primera necessitat 
que seran entregats al grup 
de voluntaris del Banc d’Ali-
ments per a la seva redistri-
bució entre les persones més 
necessitades. D’aquesta ma-
nera, Mercadona se suma al 
supermercat ALDI i el Grupo 
Carreras, que ja estaven fent 
aquesta aportació de forma 
regular.

La suma de Mercadona a 
aquesta causa solidària és 
fruit d’un acord amb l’Ajun-
tament de Masquefa. Des 
de l’Ajuntament es dona les 
gràcies a les tres empreses 
per la seva solidaritat i al 
grup de voluntaris del Banc 
d’Aliments de Masquefa per 
la seva tasca al servei de les 
famílies més vulnerables del 
municipi..

Mercadona donarà 
aliments a les  famílies més 
necessitades de Masquefa

MASQUEFA / LA VEU 

Després d’uns me-
sos complexos per 
la situació sanitària 

derivada de la Covid-19, el 
Casal de Joves de Masquefa 
torna amb més força i ganes 
que mai. El pròxim dimarts 
6 d’octubre, l’espai municipal 
reobre les seves portes amb 
una programació de luxe. 
“Volem oferir un espai de 
lleure i oci amb totes les me-
sures de prevenció i seguretat 
perquè el jovent de Masquefa 
pugui aprendre, créixer i gau-
dir al seu municipi”, a�rma el 
regidor de Joventut, Àlvaro 
Pérez.
La primera activitat serà un 
taller d’antotípia, una tècnica 
d’impressió fotogrà�ca a base 
de pigments vegetals, que es 
farà el divendres 9 d’octubre, 
a les 17 hores. Les propos-
tes continuaran el dijous 15 
i divendres 16 d’octubre amb 
un taller de customització 
de gorres, i el divendres 23 
d’octubre amb una formació 
sobre producció musical. Per 
últim, el divendres 30 d’oc-
tubre, hi haurà una sessió de 
cuina inspirada en la festivi-
tat de Halloween.
Per a participar en totes 
aquestes propostes, cal ins-
criure’s prèviament i portar el 
document de declaració res-

ponsable en matèria de pre-
venció de la Covid-19.
A més d’aquestes activitats, 
els dijous es realitzaran par-
tides de jocs de taula i, cada 
setmana, s’escollirà un joc 
diferent per fer més dinà-
miques les trobades. També, 
els dimecres, s’organitzaran 
partides de rol i de Magic, a 
càrrec d’un grup de joves del 
poble, qui anima als joves de 
Masquefa a sumar-s’hi.
A partir del 6 d’octubre, 
l’equipament restarà obert de 
dimarts a divendres, de 15 a 
20 hores, i els dissabtes, de 
17 a 20 hores. A causa de la 
delicada situació sanitària, 
s’han establert un seguit de 
mesures preventives d’obligat 
compliment per part de les 
persones usuàries del Casal 

El Casal de Joves masquefí reobre 
les seves portes

de Joves:
• Ús de la mascareta en tot 
moment.
• Ús del gel hidroalcohòlic 
a l’entrada i a la sortida de 
l’equipament.
• Cal respectar les distàncies 
de seguretat.
• L’aforament màxim del casal 
serà de 50 persones.
• Cal tenir el carnet del Casal 
de Joves. Per a fer-ho, cal om-
plir la sol·licitud i consultar la 
normativa general de convi-
vència.

Per a més informació, podeu 
escriure un correu electrònic 
a joventut@masquefa.net, 
trucar o enviar un Whatsapp 
al telèfon 671 06 09 76 o en-
trar en el per�l d’Instagram @
casaljovemasquefa.

L’Ajuntament de Mas-
quefa hi recollirà re-
gularment aliments i 
productes de primera 

necessitat, 
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CALAF / LA VEU 

Des del 18 d’agost, el 
municipi de Calaf 
tornar a estar sense 

aigua potable a causa de la re-
ducció del cabal a la riera del 
Mantellí que ha fet elevar el 
nivell de nitrats per sobre els 
50mg/l. Durant aquest perí-
ode però, no s’ha aconseguit 
estabilitzar la situació i per 
això, davant el neguit de la 
ciutadania, l’Ajuntament de 
Calaf va demanar als respon-
sables de l’Agència de Salut 
Pública i de l’empresa adjudi-
catària del servei, Aigües de 
Manresa, realitzar una reunió 
oberta a tota la població per 
donar explicacions i resoldre 
dubtes. Aquesta es va realitzar 
el dimecres 30 de setembre  al 
Casino de Calaf i hi van assis-
tir una setantena de persones.

La clau del problema, la mala 
qualitat en origen
Aigües de Manresa va explicar 
que actualment el municipi de 
Calaf obté l’aigua de dos pous 
i de la riera del Mantellí. En el 
cas dels pous, aquests tenen 
nitrats i en el cas de la riera del 
Mantellí, l’aigua registra triha-
lometans i per tant, cap de les 
dues aigües soles té bona qua-
litat. En aquest sentit, és gràci-
es a la barreja de les dues fonts 
que Calaf pot disposar d’aigua 
potable, tot i que la qualitat 
està sempre fregant els límits 

que marquen les directives per 
al seu ús com a aigua de boca.
En el cas en què una de les 
dues fonts tingui problemes, 
es desequilibren els valors de 
la qualitat de l’aigua i aques-
ta perd la seva potabilitat. Si 
plou molt, els nitrats s’escam-
pen cap a l’aigua subterrània 
dels pous i si plou poc, la riera 
del Mantellí baixa amb poca 
aigua i s’eleva l’índex de triha-
lometans.
Segons va explicar Aigües de 
Manresa, aquest estiu, hi ha 
hagut una situació climatolò-
gica desfavorable que ha fet 
augmentar els nitrats per so-
bre els 50 mg/l i de moment, 
no s’ha pogut tornar a estabi-
litzar.

Aigües de Manresa, l’Agència de Salut Pública i l’Ajuntament de 
Calaf exposen la situació actual de l’aigua davant la ciutadania

L’empresa va assenyalar que 
des de sempre s’han seguit 
protocols de detecció d’ano-
malies de la qualitat de l’aigua 
basats en analítiques periòdi-
ques però va explicar que al 
llarg dels anys, els valors de 
contaminants han pujant de 
mica en mica. Això fa que els 
episodis en els quals l’aigua 
deixa de ser apta per al con-
sum cada cop siguin més fre-
qüents i s’hagin d’activar els 
protocols de detecció d’ano-
malies més sovint, tot i que 
no suposen una gravetat molt 
superior a abans.

El consum en excés, un pro-
blema per a la salut a llarg 
termini

Des de l’Agència de Salut Pú-
blica van voler aclarir que tot 
i no ser apta, el seu consum 
no suposa un problema a curt 
termini, ja que d’acord amb els 
criteris de la FAO-OMS, la in-
gesta tolerable de nitrats és de 
219 mg/dia per persona. Això 
equivaldria a 3,3 litres diaris 
d’aigua que tinguin un contin-
gut de 65 mg/l de nitrats.
Tot i això però, encara que no 
hi hagi una afectació immedi-
ata, no es descarta que amb els 
anys puguin aparèixer dolèn-
cies derivades en els casos que 
s’hagi consumit un excés de 
nitrats i trihalometans.
També van voler aclarir que 
dermatologicament, una ai-
gua amb un nivell de nitrats 

o trihalometans elevats no té 
cap afectació a la pell.

La solució de�nitiva: la con-
nexió a l’embassament de la 
Llosa del Cavall i una planta 
de nitrats
L’Ajuntament de Calaf  va ex-
plicar les dues solucions a curt 
termini amb què està treba-
llant i que preveuen que esti-
guin a punt a partir del juny 
del 2021.
Per una banda, la concessió 
amb el ramal de la Llosa del 
Cavall, aquesta no està en 
funcionament a causa de dife-
rents motius:
- Els processos per canviar la 
titularitat d’Aigües Ter Llobre-
gat (ATL), gestora de l’embas-
sament de La Llosa del Cavall 
de titularitat privada a pública 
i un altre cop a privada.
- Que la canonada es va que-
dar a 50 metres de la concessió 
amb el subministrament d’ai-
gua de Calaf.
- Que els processos per a donar 
el servei i la licitació d’obres 
d’ATL, en ser una empresa pú-
blica, requereixen molt temps.
La segona, una planta per 
extreure els nitrats de l’aigua 
freàtica de Calaf amb un sis-
tema pioner al nostre terri-
tori. Aquesta solució es tro-
ba en fase de redacció del 
projecte i se n’ha signat el 
contracte aquesta setmana. 
Podria estar operativa du-
rant l’estiu del 2021.

El dijous 1 d’octubre el 
Butlletí O�cial de la 
Generalitat de Cata-

lunya, el DOGC, va publi-
car l’anunci d’informació 
pública referida al projecte 
d’execució de les obres de 
derivació de la canonada 
de l’Ens d’Abastament d’Ai-
gua Ter-Llobregat (ATL) al 
municipi de Calaf, que su-
posarà la connexió a l’em-
bassament de El projecte, 
que es pot consultar en línia 
a la web de l’ATL,  recull 
una llista concreta i indi-
vidualitzada dels béns i els 
drets que són considerats 
d’expropiació necessària. 
Per tant, tal com estableix 
la llei vigent, durant trenta 

dies hàbils, estarà en exposi-
ció pública per tal que s’hi pu-
guin presentar les al·legacions 
oportunes, corregir possibles 
errors o oposar-se motivada-
ment a la necessitat d’ocupa-
ció.
Les al·legacions s’hauran de 
presentar presencialment a: 
O�cines de l’Ens d’Abastament 
d’Aigua Ter-Llobregat, Carrer 
Sant Martí de l’Erm, 30, 08970 
Sant Joan Despí.
Ajuntament de Calonge de Se-
garra, Carrer Escoles Dusfort, 
s/n, 08281 Calonge de Segarra.
O també de forma telemàtica. 
L’actuació dona compliment a 
les �nalitats previstes que s’in-
clouen en el Pla d’inversions 
i reposicions de l’ATL per al 

període 2019-2023 aprovat pel 
Consell de la Xarxa d’Abasta-
ment Ter-Llobregat de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua el 2 de 
juliol de 2019 i que permetrà a 
Calaf poder connectar amb la 
Llosa del Cavall.
Aquest projecte i el de la cons-
trucció d’una planta per ex-
treure nitrats de l’aigua freà-
tica de Calaf mitjançant un 
sistema de desnitri�cació bi-
ològica són amb els que actu-
alment està treballant l’Ajun-
tament de Calaf per acabar 
amb el problema de la qualitat 
de l’aigua al municipi que s’ar-
rossega des de fa anys. Es pre-
veu que l’estiu del 2021 s’hagi 
pogut realitzar aquestes dues 
obres.

El DOGC publica el projecte d’execució de les obres de 
connexió de Calaf a la Llosa del Cavall 
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CALAF / LA VEU 

Aquest dissabte, 10 d’oc-
tubre a les 20.45 hores, 
el Casino de Calaf 

dona el tret de sortida a una 
nova edició del cicle Tardor de 
Teatre. La primera representa-
ció serà la, ja tradicional, sessió 
de microteatre del Festival Pín-
doles, un teatre breu en espais 
vius i emblemàtics de Calaf. 
Les quatre obres que es repre-
sentaran seran ‘De chopping’ 
(a la botiga Tot Punt), ‘Porce-
llana’ (a la Sala Felip), ‘Zoides’ 
(a la farmàcia Font Sabala) i 
una de dansa, amb ‘Ese pájaro 
no puede estar en esta plaza’ (al 
Casino de Calaf).

El Casino de Calaf engega una tardor de teatre 
amb més força que mai

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

D illuns 5 d’octubre, 
l’alcaldessa Rosa 
Narbona es va re-

unir amb Isidre Gavín, se-
cretari del departament de 
Territori i sostenibilitat de 
Generalitat de Catalunya, 
Xavier Catarineu, represen-
tant del departament, Marc 
Anguera, adjunt al cap de 
Gabinet del conseller, Josep 
Mª Tost, director de l’Agèn-
cia de Residus, i l’alcalde de 
Pujalt, Pere Masana.
Tant l’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles com 
l’Ajuntament de Pujalt van 
exposar la problemàtica 
amb la carretera BV1001 
i el camí d’accés a l’aboca-

dor de Pujalt. D’acord amb 
la moció aprovada el passat 
mes d’agost, l’Ajuntament 
de Sant Martí Sesgueioles es 

L’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles es reuneix amb 
Generalitat amb motiu de l’abocador de Pujalt

va comprometre a reunir-se 
amb la Conselleria de Terri-
tori i Sostenibilitat per tal de 
buscar i trobar millores pels 

santmartinencs i santmar-
tinenques.
Des de l’administració es va 
acordar el compromís per 
trobar una solució, així com 
també l’acompanyament 
institucional a les converses 
amb l’empresa gestora de 
l‘abocador.
En aquest sentit, des de 
l’Agencia de Residus es de-
manarà al gestor el calen-
dari previst de millores del 
camí, ja que a l’empresa li 
correspon el seu manteni-
ment. Des de la direcció del 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat, es demanarà 
al Departament de Carrete-
res una primera visita amb 
l’alcaldessa i els tècnics per 
estudiar les possibles actua-

cions a fer.
Malestar per a l’ampliació 
de l’abocador de Pujalt
El passat dilluns 31 d’agost, 
el Ple de l’Ajuntament de 
Sant Martí Sesgueioles va 
aprovar una moció per una-
nimitat sobre l’abocador de 
Pujalt. Tots els grups muni-
cipals van acordar treballar 
conjuntament per tal de fer 
front a l’ampliació de l’abo-
cador, i treballar per pal·liar 
els inconvenients que pateix 
i patirà el municipi.
L’Ajuntament reclama una 
compensació pels veïns i ve-
ïnes de Sant Martí Sesgueio-
les, com les millores i pacifi-
cació de la carretera BC1001 
i el camí de la mateixa fins 
l’abocador.

La segona sessió del cicle serà 
el 24 d’octubre amb ‘La Mary- 
La Sant Pere amb Verkami’, 
amb Annabel Totusaus i Clara 
del Ruste. La següent repre-
sentació es titula ‘La Ciutat 
llunyana’ i trepitjarà l’escenari 
del Casino el dissabte 31 d’oc-
tubre. La comèdia triomfarà a 
la quarta sessió del cicle amb 
els ‘Monólogos Wooman’, el 
dissabte 7 de novembre. La 
següent sessió serà ‘Una Al-
tra Estrena’, una producció de 
la FAC, la XTAC i el grup de 
teatre Sus4; el dissabte 21 de 
novembre. Per últim, ‘Vida de 
Peix’ tancarà el cicle amb Mer-
cè Comes i Rosa Andreu, el 
dissabte 28 de novembre. To-

tes les obres seran a les 20.45 
hores.
Davant les noves mesures de 
seguretat i prevenció davant la 
COVID-19, l’aforament de la 
sala és limitat. Per aquesta raó, 
per assegurar-vos la localitat 
cal comprar les entrades de 
manera anticipada a través del 
portal entrapolis.com o reser-
var-les al telèfon 93 869 83 77 
(Josep). També es podran ad-
quirir a taquilla des d’una hora 
abans de l’espectacle, sempre 
que en quedin de disponibles. 
El preu anticipat per als socis 
és de 10 euros i per al públic en 
general de 12 euros; i al mateix 
dia, per als socis és de 13€ i per 
al públic en general 15€. 
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BTT / LA VEU 

Els propers dies 10 i 11 
d’octubre tindrà lloc la 
Volcat Igualada, prova 

de BTT prevista inicialment 
per Setmana Santa, però que 
s’ha hagut de moure en el ca-
lendari a causa de la situació 
excepcional derivada de la 
COVID-19. La prova ha estat 
presentada aquest dimecres a la 
plaça de l’Ajuntament d’Iguala-
da amb la presència de la tinen-
ta d’alcalde d’Esports, Patricia 
Illa, el conseller d’Esports del 
Consell Comarcal, Rafa Gal-
van, el gerent d’Ocisport, Albert 
Balcells i el representant de tu-
risme de la Unió Empresarial de 
l’Anoia, Carles Carol. El missat-
ge conjunt que s’ha expressat és 
la voluntat que hi hagut en tot 
moment per mantenir la cele-
bració de la prova a pesar de les 
di�cultats motivades per la situ-
ació sanitària i preservar l’objec-
tiu de contribuir a reactivar els 
sectors del turisme, la restaura-
ció i les empreses de serveis del 
territori.
En el vessant esportiu, la Vol-
cat Igualada 2020 comptarà 
amb una participació de gran 
nivell, tot i que el nombre total 
de participants serà inferior en 
un terç en relació a les edicions 

precedents. Les etapes de les 
dues jornades tindran inici i �-
nal al Parc Central d’Igualada, 
amb recorreguts per paratges 
de gran bellesa paisatgística. 
El primer dia es farà una eta-
pa de 66 Km i 1.600 metres de 
desnivell per camins i corriols 
d’obaga de l’Anoia Sud, amb un 
primer tram per la carena de la 
Tossa de Montbui per seguir 
�ns a la part més espectacu-
lar, a cavall entre Sant Martí 
de Tous i Bellprat, al conegut 
territori Panna, i tornar cap a 

Igualada pel Camí Ral de San-
ta Margarida de Montbui. I la 
segona etapa, de 48 Km i 1.150 
metres de desnivell, proposa 
un recorregut força tècnic que 
transcorrerà pels municipis de 
Santa Margarida de Montbui, 
Santa Maria de Miralles, Orpí, 
Carme, la Pobla de Claramunt 
i Vilanova del Camí.
Els organitzadors han desta-
cat que la Volcat ha adoptat 
enguany totes les normatives 
sanitàries establertes per la Fe-
deració Catalana de Ciclisme 

Aquest cap de setmana torna la Volcat, ajornada a la primavera, 
per descobrir els camins de l’Anoia

(FCC), a més dels protocols 
marcats pel PROCICAT. En 
conseqüència, hi haurà canvis 
en el funcionament, especial-
ment en la sortida i arribada de 
cada etapa i amb afectacions, 
també, a les zones comunes i els 
llocs d’habitual concentració de 
públic.
Patricia Illa també ha posat en 
valor la voluntat de l’Ajunta-
ment de seguir apostant per 
esdeveniments que contribuei-
xin a dinamitzar la ciutat. “En 
aquest cas estem parlant de l’ac-

tivitat que comporta un retorn 
econòmic més important per 
al teixit econòmic del nostre 
territori. Enguany hem hagut 
d’adaptar la tipologia de la com-
petició, que no podrà tenir el 
caire internacional d’altres edi-
cions, però en canvi fem espe-
cial incidència en la promoció 
turística que la prova comporta 
en l’àmbit de Catalunya, ja que 
la Volcat permetrà als partici-
pants gaudir de racons excep-
cionals de a comarca mentre 
practiquen esport”.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Aquesta setmana es 
disputa per les pro-
víncies de Sevilla, 

Cadis i Màlaga, el Ral·li An-
dalucia en el que la comarca 
de l’Anoia hi estarà àmplia-

ment representada.
Cada any per aquestes dates 
es disputa el Ral·li Marroc, 
però enguany per l’efecte de 
la pandèmia no ha sigut pos-
sible fer-ho per terres mar-
roquines. Aquest ral·li és la 
gran prova abans del Dakar 

del gener a Aràbia Saudita a 
les categories de cotxes, mo-
tos, buggis i quads.
La inscripció és de luxe doncs 
hi participen els màxims es-
pecialistes mundials de les 
respectives categories. Pel 
que fa a la nostra comarca hi 

seran: Àlex Haro que copilo-
tarà al pilot de l’Ametlla del 
Vallès Josep Lluís García amb 
el buggi Yamaha YXZ 1000 R 
SS, Armand Monleón copi-
lot del manresà Gerard Far-
rés amb el buggi CAN AM, 
Jordi Viladoms team mana-
ger del potent equip o�cial 
KTM, Oriol Balcells mecà-
nic de l’equip o�cial Honda 
i  Jordi Vidal dins la logística 
de l’equip o�cial Toyota amb 
Nasser Al-Attiyah i Mathieu 
Baumel.
En total seran 1.354 km de 
recorregut, dels que 1.030 km 
seran cronometrats, a dis-
putar en cinc etapes, des del 
dimarts i �ns el dissabte. La 
base de la prova està situada 
a la població de Villamartín.

Podi de Marcel Abad i Coral 
Barroso al Volant RACC del 
Ral·li Cervera
Puntuable pel Campionat de 

Haro, Monleón,Viladoms, Balcells i Vidal al Ral·li Andalusia 
Catalunya de ral·lis de terra i 
pel Volant RACC es va dispu-
tar  el Ral·li Cervera – Memo-
rial Abel Puig, amb dos trams 
cronometrats secrets de terra 
que es repetien tres vegades 
cadascun d’ells.
Pel Moto Club Igualada hi 
participà l’equip format per 
l’igualadí Marcel Abad co-
pilotat per l’aragonesa Coral 
Barroso amb Peugeot 208 
1.2 que es classi�caren en un 
brillant tercer lloc del Volant 
RACC, segons a la categoria 
Júnior i setens a la classi�ca-
ció absoluta. 
També hi participaren Mi-
quel Pons de Santa Maria de 
Miralles copilotat per l’igua-
ladí Carles Planell amb Ford 
Focus 1.6 16V per l’Escu-
deria Penedès Competició i 
que tingueren que abandonar 
quan feien un bon ral·li al 
trencar una ròtula en el dar-
rer tram cronometrat.
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L’Igualada Femení HCP es queda a 
tocar dels punts
HOQUEI PATINS / LA VEU 

PHC SANT CUGAT 2
IFHCP 1

Les igualadines torna-
ven de buit de Sant 
Cugat després de fer 

un altre bon partit i deixar 
unes molt bones sensacions 
als 100 a�cionats del pavelló 
2 de la zona esportiva Ram-
bla del Celler de Sant Cugat, 
als que l’organització va per-
metre l’entrada respectant 
l’aforament i els protocols per 
COVID-19, en un partit on 
s’enfrontaven els dos equips 
‘revelació’ de la temporada a 
la OkLiga.
Així, en una pista sempre 
complicada per a les iguala-
dines, aquestes s’avançaven 
al minut cinc de joc en un 
fort xut exterior de la Carla 
Claramunt que va sorpren-
dre a la portera local, Cristi-
na Elie.
El partit no tenia un clar do-
minador i ambdós equips 
creaven força ocasions que 
les porteres desfeien amb se-
guretat i solvència �ns que, 
en els darrers segons, un er-
ror de les igualadines facili-
tava una contra del Sant Cu-
gat que de�nia a gol Andrea 
Massons.
Amb un sabor agre-dolç, les 
anoienques en�laven el camí 
als vestidors amb ganes de 
mantenir el nivell i poder re-
cuperar l’avantatge.
Però la represa no va ser l’es-
perada i les locals capgiraven 
el marcador en una acció 
afortunada que Maria Pu-
jades apro�tava per anotar 
el segon de les santcugaten-
ques. Quedava molt partit i 
l’Igualada Femení, com ja va 
demostrar la jornada ante-

rior remuntant tres gols a tot 
un HC Palau, té recursos per 
remuntar situacions adver-
ses.
Els minuts passaven i les 
igualadines mantenien la in-
tensitat, la concentració i el 
perill a la porteria santcu-
gatenca. En una acció d’atac 
igualadina, l’àrbitre asse-
nyalava penal favorable a les 
de Toni Aranda. Pati Miret, 
aleshores ‘pitxitxi’ de l’equip i 
de l’OkLiga, va ser l’encarre-
gada d’executar el penal que 
la portera Cristina Elie des-
feia amb autoritat. Quedaven 
encara 19 minuts per seguir 
intentant-ho. Els dos equips 
continuaven generant clares 
ocasions que el pal o les 
porteres malbarataven. Les 
ocasions de les igualadines 
creixien però no es de�nien 
tot i les ganes, i el resultat ja 
no es mouria i les locals cele-
braven apassionadament una 
victòria suada que les posava 
colíders del grup B, amb sis 
punts de sis, juntament amb 
l’HC Palau. Justament els dos 

rivals amb els que ha jugat, i 
competit, el jove i nouvingut 
conjunt igualadí que no trigarà 
en sumar punts.
El proper partit serà diumenge 
11 d’octubre a les 16:05 h da-
vant de les càmeres de la Xarxa 
contra el CP Voltregà, que arri-
barà a Les Comes amb un par-
tit perdut, també a la pista del 
PHC Sant Cugat, i una victòria 
contra l’Areces Asturhockey a 
casa, a l’Oliveras de la Riva de 
Sant Hipòlit. Serà el primer 
partit en la història de la Xar-
xa en retransmetre en directe 
i en obert, un partit de la Ok-
Liga femenina. Aquestes dues 
primeres jornades ha estat la 
seva plataforma Xala, la que 
ha retransmès els dos primers 
partits del Girona CH.
Les bones sensacions que 
l’Igualada ha deixat en els dos 
primers partits, tot i no haver 
sumat cap punt, estan generant 
molta expectació i es troben 
en una dinàmica inversa que 
la del CP Voltregà que, contra 
tot pronòstic, ja ha perdut tres 
punts en només dos partits.

HOQUEI PATINS / LA VEU 

CE VENDRELL 3
IGUALADA RIGAT 2

L’Igualada Rigat ha vist 
com se li escapava la 
victòria en una sego-

na part desafortunada. Des-
prés del 2 a 3 del descans als 
5 minuts de la segona meitat 
un pal de Tety Vives podria 
haver sentenciat el partit, en 
canvi van ser els locals els qui 
van empatar de FD. Pla po-
dria haver tornat a posar els 
arlequinats per davant amb 
una altra FD que no va po-
der transformar i en canvi el 
Vendrell va fer dos gols ens 
els últims 7 minuts que van 
sentenciar el partit.
I això que els de Francesc 
Linares es van avançar molt 
d’hora en el marcador, amb 
un gol de Roger Bars al mi-
nut 2. La mínima diferència 
es va mantenir en el marca-
dor durant 15 minuts quan 
l’ex-igualadí Gerard Miquel 
va fer el primer dels seus dos 
gols. Els “rigats” van tornar a 
avançar-se amb un gol d’Aleix 

Marimon amb assistència de 
Ton Baliu. 1 minut més tard, 
però, els locals van tornar a 
empatar amb una acció de 
Roc Llisa. L’IHC va ser capaç 
de tornar a posar-se per da-
vant per tercera vegada, amb 
un gran gol de Tety Vives 
amb un revers a una sola mà.
El 2 a 3 semblava que deixa-
va als igualadins més a prop 
del triomf. I hagués pogut ser 
així si hagués anat dins una 
bola del mateix Tety al pal. 
Allà se’n va anar el partit. Els 
vendrellencs van aconseguir 
empatar només 2 minuts més 
tard amb una FD de Ferrer. 
Pla no va poder fer en una al-
tra acció de falta directa. En 
canvi Crespo va avançar als 
locals i Miquel va sentenciar 
el partit amb un últim gol, 
el seu segon, a falta de 2 mi-
nuts per acabar. 
Els igualadins hauran d’es-
perar la pròxima jornada 
per intentar estrenar el seu 
caseller. Al davant però tin-
dran un dificilíssim Noia 
que visitarà les Comes tam-
bé amb zero punts.

Se'ls escapa la victòria a 
la segona part

FOTO: Xavi Garcia

Biomassa ·  Climatització · Energies Renovables
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El nou sistema “Air k are” 
per estufes de pèl.let o fusta

Distribuïdors i Pèl·let FARNERS. 

En època de la pandèmia COVID, és important tenir cura de tots els elements que millorin la 
qualitat  de l’aire que respirem a les nostres llars a l’hora d’escollir una estufa de PÈL·LET o FUSTA
El nou sistema Air K are millora la qualitat de l'aire tot l’any, amb una doble acció combinada:
• OZONITZADOR:  ajuda a reduir virus, bacteris, fongs, gèrmens, microbis i allunya els petits 
insectes.
• IONITZADOR:  elimina partícules en l'aire com pols, pol·len i fum.
Cal destacar també la importància d’ utilitzar pèl·let de qualitat per una bona combustió.
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La Cursa Popular i la Urban Running 
d’Igualada es disputen conjuntament 
en format virtual i durant un mes

Doble derrota dels 
sèniors de l’Igualada VC
VÒLEI / LA VEU 

El diumenge el Jorba 
Solà SM es va desplaçar 
a Barcelona per jugar 

contra el Jaume Balmes VC. 
El partit va ser disputat amb 
un resultat de 3-1, els nois van 
jugar amb ganes perquè els 
van fer despertar molt d’hora, 
però no van poder aconse-
guir la victòria que buscaven. 
El dissabte jugaran contra 

l’Avinyó, esperem que tinguin 
molta sort en el partit. 
Per la seva banda, El Dinàmic 
Sport SF va caure per 3 a 0 a 
Castellar. Les igualadines, que 
van estar molt nervioses du-
rant tot el partit i no van po-
der superar al Castellar que va 
mostrat un joc més organitzat 
durant els 3 sets. Aquesta set-
mana podrem veure al Dinà-
mic Sport SF jugar a casa diu-
menge a les 14h.

CURSES / LA VEU 

Aquesta tardor, la 42a 
Cursa Popular Ciu-
tat d’Igualada i la 

9a Igualada Urban Running 
Night Show (IURNS) s’unei-
xen, es reformulen i seran 
diferents a les edicions ante-
riors. I és que aquest 2020 és 
un any excepcional, ja que la 
pandèmia per COVID-19 va 
obligar, la passada primavera, 
a la suspensió de tota l’acti-
vitat esportiva i lúdica. Una 
activitat que, des del passat 
estiu i aplicant estrictes pro-
tocols de prevenció, s’està re-
prenent progressivament.
Des de l’Ajuntament d’Igua-
lada i el Consell Esportiu 
de l’Anoia es considera fo-
namental la recuperació de 
l’activitat física individual i 
la pràctica esportiva en totes 
les franges d’edat com a ele-
ments claus per al manteni-
ment d’una bona salut. Però, 
al mateix temps, conscients 
de la poca idoneïtat de cele-
brar una competició que su-
posi una important aglome-
ració de persones en l’actual 
moment, s’ha optat per cele-
brar-les virtualment al llarg 
de quatre setmanes.
Del 7 d’octubre al 4 de no-
vembre, doncs, tothom podrà 
participar al Virtual Running 
Igualada, una modalitat que 
resultarà igualment motiva-
dora i, al mateix temps, serà 
molt més segura. Aquest 8 
d’octubre n’han fet la presen-
tació la regidora d’Esports de 
l’Ajuntament, Patrícia Illa.

La iniciativa amb l’impuls 
del departament d’Esports de 
l’Ajuntament d’Igualada i del 
Consell Esportiu de l’Anoia és 
possible gràcies al suport de 
BBVA, que en la seva apos-
ta per la cultura popular, ha 
volgut ser amb una de les pri-
meres curses de la temporada 
que compleix amb totes les 
mesures de seguretat requeri-
des. També a comptat amb la 
col·laboració de Tuga Active 
Wear i la Diputació de Barce-
lona.

Participació individual
Al Parc Central d’Igualada 
s’ha ubicat un arc de sortida 
i arribada i s’ha senyalitzat un 
circuit permanent de 1.000 
metres, on els participants 
han de fer una volta i marcar 
el seu millor registre personal 
sobre aquesta distància d’un 
quilòmetre. S’hi podrà anar 
en qualsevol moment i tantes 
vegades com es vulgui, �ns al 
4 de novembre.
La participació és gratuïta, no 
cal inscripció i els i les par-
ticipants només han de do-
nar-se alta a l’aplicació Stra-
va, buscar el segment CURSA 
POPULAR - IURNS 2020 i 
registrar-hi automàticament 
el seu temps mitjançant el 
telèfon mòbil o altres dispo-
sitius GPS.
Les classi�cacions temporals 
es podran consultar perma-
nentment i, els cinc millors 
temps en categoria mascu-
lina i femenina a data 4 de 
novembre, quan es tanqui la 
participació, rebran un pre-

mi. L’única limitació pel que 
fa a l’edat de participació la 
posa la plataforma Strava, ja 
que cal tenir 13 anys per a do-
nar-s’hi d’alta i, per tant, per 
optar als premis caldrà tenir 
també com a mínim aquesta 
edat.

Participació d’escoles i enti-
tats
Les escoles, de la seva banda, 
tenen a disposició un calen-
dari per demanar hora i po-
der anar a fer la activitat al 
Parc Central –cal contactar 
amb activitats@ceanoia.cat o 
el 93 805 42 10–. En aques-
ta hora concertada tindran 
el suport dels monitors del 
Consell Esportiu de l’Anoia, 
podent participar en dife-
rents distàncies segons edats: 
500 o 1.000m. Totes les esco-
les que hi participin amb un 
mínim de dues classes, rebran 
un val bescanviable per mate-
rial esportiu.
En aquest cas, la participació 
és no competitiva, amb ob-
jectiu de promoure hàbits sa-
ludables i valors educatius a 
través de la pràctica esportiva 
i es podrà consultar la relació 
de participants, ordenats al-
fabèticament, a la pàgina web 
de la cursa.
I també serà no competitiva 
la participació d’entitats i as-
sociacions, que podran fer el 
recorregut quan ho desitgin, 
sense hora concertada, i en-
viar una foto de grup a l’or-
ganització, optant al sorteig 
de dos vals bescanviables per 
material esportiu.

CURSES MUNTANYA / LA VEU 

Després de l’atura-
da de les curses de 
muntanya degut al 

Covid-19, en que la majoria 
de curses han estat suspeses,   
n’hi ha algunes que adap-
tant-se s’han pogut celebrar 
complint les mesures d’higi-
ene, seguretat i distància so-
cial establertes per la situació 
actual.
Una d’elles la XIV CURSA 
DE MUNTANYA ALTA SE-
GARRA celebrada aquest 
passat diumenge 4 d’octubre a 
la localitat de Sanaüja.
 La cursa va consisitr en dos 
recorreguts de 10 i 24km.
A les 9 sortien esglaonada-
ment els de la cursa llarga 
de 24km i 1024m positius 
(AS24) i a les 9.30, també es-

glaonadament, els de la cursa 
curta de 10,2 km i 406m posi-
tius (AS10).
Per part del Club Excta. UE-
CANOIA hi van participar 8 
corredors (3 a la llarga i 5 a 
la curta), obtenint excel·lents 
resultats.
A la AS24 cal destacar el 1r 
lloc absolut de Marc Ollé, 7è 
lloc d’Ismael Molina i 30è lloc 
de Francesc Llobet.
A la AS10 el 2n lloc absolut 
de Joan Rosich, 6è lloc de 
David Patiño, el 21è  de Da-
vid Núñez (3r Master), el 24è 
de Txus Oliva i el 27è lloc de 
Joan Almirall.
Per altra banda, en Miquel 
Majada va participar a la Ul-
tra Trail de la Covatilla (Cas-
tella i Lleó), de 75km i 4135m 
de desnivell positiu aca-
bant-la amb 12h i 9 minuts.

La UECAnoia torna a 
l’activitat

Interessats trucar:
636 92 52 98
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Igualada acull el Campionat de 
Catalunya Absolut d’atletisme
ATLETISME / LA VEU 

Igualada acollirà, els dies 
11 i 12 d’octubre l’edició 
número cent del Cam-

pionat de Catalunya absolut 
d’atletisme. L’esdeveniment, 
a més, coincidirà amb el cin-
quantenari de la construcció 
de l’Estadi atlètic de la capi-
tal de l’Anoia. Durant la pre-
sentació de la prova, que s’ha 
fet aquest dimecres a l’Ajun-
tament d’Igualada, l’alcalde, 
Marc Castells, ha destacat 
que “la tradició esportiva i 
atlètica a Catalunya ve de 
molt lluny i, alhora, estem 
molt orgullosos també que 
Igualada pugui ser un refe-
rent organitzatiu”, i ha afegit 

que “nosaltres vam ser Ciu-
tat Europea de l’Esport 2019, 
i això no era una marca, no 
era un eslògan, sinó que va 
tenir a veure amb poder fer 
inversions importants en 
l’àmbit esportiu de la nos-
tra ciutat, i l’estadi atlètic va 
ser una de les instal·lacions 
beneficiats d’aquesta inicia-
tiva”.
De la seva banda, el president 
de la Federació Catalana 
d’Atletisme, Joan Villuendas, 
ha destacat la col·laboració 
amb el Club Atlètic Iguala-
da, que ha qualificat com un 
dels clubs capdavanters i de 
qui ha lloat la seva capacitat 
per organitzar competicions 
de gran nivell: “Quan es fa 

un campionat a Igualada, se 
sap que no hi haurà cap pro-
blema i que es farà la compe-
tició sense dificultats”.
El president del Club Atlètic 
Igualada, Lluís Cañamares, 
ha agraït la confiança de la 
Federació i de l’Ajuntament i 
ha celebrat que el bon desen-
volupament de les proves de 
categories inferiors celebra-
des fa dues setmanes hagi 
permès, ara, que Igualada 
aculli el Campionat de Cata-
lunya Absolut. Els responsa-
bles del club també han es-
peci�cat totes les normes de 
seguretat que permeten que 
competicions d’aquest nivell 
es puguin desenvolupar amb 
totes les garanties necessàries.

ATLETISME / LA VEU 

Els i les atletes Sub-16 
del C.A. Igualada Pe-
tromiralles/Jocnet,as-

soliren a Lleida un total de 10 
medalles i un nou Rècord de 
Catalunya, a més de diversos 
llocs de �nalista i algunes mí-
nimes per al Campionat d’Es-
panya Cadet dels propers 24 i 
25 d’octubre a Granollers.
Va sobresortir Aleix Camats, 
bicampió de Catalunya: en 
llançament del Disc, amb 
59,57 m., nou rècord de Ca-
talunya millorant els 59,33 
m. del mateix atleta, i assolint 
també l’or en llançament del 
Pes, amb 14,69 m.
Carla Bisbal era sots campio-
na de Catalunya en els 1.000 
m.ll., amb 3’05”25, i era a 
més 4a en els 300 m.ll., amb 
43”72, mateixa marca que 
Mar Buchaca, 3a classi�cada. 
També foren sots campions 
Ian Alves en perxa, amb 4,00 
m., i Núria Moix en Pes, amb 
11,38 m., a més de 6a en llar-
gada, amb 5,05 m.
Guim Morcillo assolia dues 
medalles de bronze: en Pes, 
amb 13,24 m., i en Javelina, 
amb 39,99 m. Mar Bucha-
ca era 3a i bronze en els 300 
m.ll., amb 43”72, a més de 
5a en 100 m.ll. amb 12”73. 
Elsa Alías assolia el bronze 
en disc, amb 31,58 m., i era 

6a en martell, amb 34,17 m. 
Oriol Alonso era 3r i bronze 
en 1.500 m. obstacles, amb 
4’45”99.
Aina Eberlé era 4a en alçada, 
amb 1,49 m. i Paula Cambero 
4a en 600 m.ll. amb 1’45”37. 
Andrea Gil era 5a en triple 
salt, amb 10,42 m. Albert Gil 
era 7è en pes, amb 11,50 m. i 
9è en disc, amb 17,95 m.
Rubén Sánchez era 7è en 
llargada, amb 5,86 m. i Joel 
Giménez 7è en triple salt, amb 
11,92 m. Jan Solà era 7è en els 
3.000 m.ll., amb 10’23”86 i 
Aina Dalmau 7ª en disc, amb 
26,89 m. Júlia Tomàs efectu-
ava nuls els seus intents en el 
llançament de disc.

Clara Enrich – CAI – bronze 
Sub-14 en 2.000 m.ll.
Pel que fa als atletes de ca-
tegoria Sub-14 del CAI Pe-
tromiralles/Jocnet, van so-
bresortir el 3r lloc – bronze 
– assolit per Clara Enrich en 
els 2.000 m.ll. amb 11’29”72, 
i el 4t lloc de Jordi Pastor en 
llançament del pes, amb 9,78 
m. Etna Torras era 7ª exaequo 
en salt de perxa, amb 1,95 m.
Pel que fa als Sub-12 del CAI, 
hi van participar Iker Pérez, 
4t en 60 m.ll. amb 8”87, a 
només 6/100 del Bronze, i 
5è en llargada, amb 4,24 m. 
i Alex Guillén 9è en 2.000 
m.ll. amb 7’42”62.

11 medalles pel CAI en 
els Campionats Sub-16, 
Sub-14 i Sub-12

ATLETISME / LA VEU 

L'atleta Sub-20 del C.A. 
Igualada Petromiralles 
�eo Ruiz, va assolir 

dissabte la 5ª posició en Salt 
de Perxa, al 67è Campionat 
d'Espanya Sub-20, que es va 
dur a terme a les pistes de 
Vallehermoso, a Madrid, en 

doble jornada de dissabte i 
diumenge matí i tarda, amb la 
participació dels atletes esta-
tals capdavanters nascuts els 
anys 2001/02. 
�eo Ruiz era 5è - plaça de 
�nalista - en el Salt de Perxa,  
amb un millor intent de 4,50 
m., prova dominada per Ivan 
Illobre - Go Fit Athletics

�eo Ruiz (CAI), 5è en 
Perxa  al Campionat 
d'Espanya Sub-20

TRIATLÓ / LA VEU 

E l passat dissabte 26 
de setembre, va tenir 
lloc la primera i única 

triatló infantil d’aquest any 
2020 a Lleida, on va parti-
cipar el Guim, triatleta del  
Club Atlètic Igualada triatló. 
En Guim tot i ser de primer  
any  va aconseguir una 4t po-
sició allunyant-se només un 
minut del primer. Molt bona 
organització per part del C.E 
Speed Republik Cokotrilos. 
Tot i la situació actual de la 
Covid-19, la triatló es va dur 
a terme amb les mesures de 
seguretat  més adequades. 
Amb separacions, i sortint 
individualment cada 20 se-
gons.
Per altra banda, el passat dis-
sabte 3 d’octubre és va cele-
brar la III Aquatló Jove, al 
club natació Barcelona. En 
categoria infantil participa-
ven en Guim Gabarro i l’Ori-
ol Alonso. 500 metres na-
dant seguit de 2.000 metres 

al tram de córrer. Una cursa 
barrejada amb cadets i infan-
tils, on l’Oriol aconsegueix 
una primera posició general, 
i en Guim el 8è infantil. Hi 

va haver una mica de com-
plicació per la confusió dels 
trams de córrer en les dues 
categories, però tot i així van 
donar el seu 100% .

El CAI triatló també torna a l'acció
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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 dissabte 10 d’octubre el 
Teatre Municipal l’Ate-
neu acollirà la preestre-

na d’Encara hi ha algú al bosc, 
un projecte artístic fruit d’un 
minuciós treball de recerca 
periodística i creació escènica 
que Cultura i Con�icte ha por-
tat a terme entre 2018 i 2020 i 
que ara veurà la llum en for-
mat de documental, muntatge 
teatral i exposició fotogrà�ca.
Aquesta tardor farà 25 anys 
que va acabar la guerra de 
Bòsnia i Hercegovina, al cor 
d’Europa. Un con�icte que 
va enfrontar, de 1992 a 1995, 
bosnians d’origen serbi, croat i 
musulmà. Mentre a Catalunya 
celebràvem els Jocs Olímpics, 
entre 25.000 i 50.000 dones, 
nenes i homes van ser víctimes 
de violació com a estratègia 
de neteja ètnica. Les supervi-
vents i els �lls/es nascuts de 
les violacions, denuncien 25 
anys després, el silenci i l’estig-
ma amb el que han hagut de 
conviure i ens mostren la seva 
lluita incansable per què es faci 
justícia.
Aquest triple treball permet 
explicar amb diferents llen-
guatges i per a diferents pú-
blics un capítol encara no 
tancat de la història d’Europa: 
la impunitat, el silenci, el cos 
de la dona com a territori de 
conquesta, i la mirada d’una 
nova generació que malda 
per tancar ferides i construir 
una societat igualitària.
La preestrena del muntatge 
teatral

El muntatge teatral Encara hi 
ha algú al bosc és una producció 
del Teatre de l’Aurora i Cultura 
i Con�icte. Un muntatge escrit 
per Anna Maria Ricart, dirigit 
per Joan Arqué i protagonitzat 
per Ariadna Gil, Montse Este-
ve, Judit Farrés, Magda Puig, 
Òscar Muñoz, Pep Pascual i 
Erol Ileri. Un text compromès 
que parla sobre les dones que 
van sobreviure a les violacions 
sistemàtiques durant la guerra 
a Bòsnia i Hercegovina i sobre 
els �lls i �lles nascuts dels em-
barassos forçats, que ara tenen 
just 25 anys. El muntatge tea-
tral evoca també la Barcelona 
Olímpica del moment i la con-
tradicció de viure l’eufòria dels 
anys 90 mentre a només dues 
hores d’avió es produïa un ge-
nocidi davant les càmeres de la 
televisió.
L’espectacle es podrà veure 
aquest dissabte 10 d’octubre a 
les 21 h i les entrades es poden 
comprar al web del Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu: www.teatre-
municipalateneu.cat.
Posteriorment a la preestrena 

a Igualada, es podrà veure al 
Festival Temporada Alta i al 
Teatre Nacional de Catalunya 
entre d’altres.
Ariadana Gil i la igualadina 
Judit Farrés són dues de les 
actrius que intervenen en el 
muntatge teatral que s’està 
preparant aquests dies a Igua-
lada. Destaquen que aquest 
treball “està sent un procés 
molt intens i especial, perquè 
està basat en unes vivències 
personals, en  històries reals, 
en persones a les quals per fer 
el documental s’ha parlat di-
rectament amb elles, en unes 
entrevistes on s’ha pogut apro-
fundir moltíssim i saber de 
primera mà com van ser les 
seves terribles vivències i com 
són els seus sentiments”. Tam-
bé valoren el fet d’haver pogut 

El Teatre Municipal l’Ateneu preestrena “Encara hi ha 
algú al bosc”, un treball sobre la guerra de Bòsnia

fer la residència artística: “ara 
no se’n fan gaires i permeten 
fer un treball molt més intens 
sobre l’obra”.

La instal·lació fotogrà�ca
Del 5 a l’11 d’octubre, el Vestí-
bul de l’Ateneu Igualadí expo-
sarà la instal·lació fotogrà�ca 
d’Encara hi ha algú al bosc. La 
Milica, la Meliha, la Nevenka 
són tres supervivents de les 
violacions i tres lluitadores, 
cadascuna des del seu àmbit i 
condició. L’exposició fotogrà�-
ca mostra els seu entorn quoti-
dià, els seus silencis i les seves 
paraules que reclamen justícia. 
Els acompanyen la Lejla, l’Ajna 
l’Alen, tres dels “nens invisi-
bles” nascuts fruit de les vio-
lacions durant la guerra. Tres 
històries de restitució moral de 
la dignitat de les seves mares. 
Tres mirades de com l’amor 
s’imposa a la barbàrie.
Un treball documental del col-
lectiu Cultura i Con�icte amb 
fotogra�es a càrrec d’Oriol Ca-
sanovas Puigjané.
El fotògraf explica que el pro-
cés de creació de l’exposició ha 
estat molt lent, ha portat gai-

El projecte artístic 
dona veu a les dones 

que van sobreviure a les
violacions durant la 
guerra de Bòsnia i 

Hercegovina i als �lls i 
�lles nascuts dels em-
barassos forçats, que 

ara tenen 25 anys

rebé dos anys i mig. “Les fotos 
que es poden veure tenen 
un valor molt gran perquè 
hem hagut d’establir una 
relació amb cada una de les 
víctimes, una relació que no 
sempre ha estat fàcil d’acon-
seguir, però el resultat és un 
treball molt intens”.

Estrena del documental
Ahir dijous 8 d’octubre al 
Teatre Municipal l’Ateneu va 
tenir lloc la projecció del do-
cumental Encara hi ha algú 
al bosc, una producció de 
Cultura i Conflicte i Bonobo 
Films, amb el suport de Te-
levisió de Catalunya. A l’aca-
bar a l’estrena del documen-
tal, va tenir lloc una taula 
rodona amb la participació 
de Teresa Turiera-Puigbò i 
Erol Ileri Llordella, directors 
del documental; Enric Mo-
rist, coordinador general de 
Creu Roja a Catalunya; Fuad 
Dergic, igualadí d’adopció, 
bosnià de naixement i Fermí 
Capdevila, Regidor d’Entorn 
Comunitari i Cooperació de 
l’Ajuntament d’Igualada.
Enric Morist, com a Coor-
dinador de Creu Roja Igua-
lada, el 1992 va gestionar 
l’acollida d’un grup de re-
fugiats bosnians a l’Anoia 
i Fuad Dergic va arribar a 
l’Anoia fugint de la barbàrie 
de la guerra, que va patir 
a la seva pròpia pell en un 
dels camps de presoners de 
la zona de Prijedor, al nord 
de Bòsnia.

Un muntatge dirigit 
per Joan Arqué i pro-

tagonitzat per Ariadna 
Gil, Montse Esteve, 
Judit Farrés, Magda 
Puig, Òscar Muñoz, 

Pep Pascual i Erol Ileri
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MÚSICA / LA VEU 

Del 9 al 24 d’octubre 
tindrà lloc la vuite-
na edició de l’Estival 

de Jazz, que es portava cele-
brant cada mes de juny a la 
ciutat d’Igualada. Aquest any 
l’Estival ha decidit posposar 
els seus actes a l’octubre, tot 
celebrant una edició inèdita 
a la tardor. Serà un festival 
fet a mida per aquests temps 
complexes que estem vivint, 
garantint totes les mesures de 
seguretat necessàries per fer 
que la cultura no s’aturi i el 
jazz no deixi de sonar a Igua-
lada. La cultura és segura.
El clàssic Carta Blanca do-
narà el tret de sortida el di-
vendres 9 d’octubre a les 22h 
al Teatre de l’Aurora, aquest 
any el protagonista serà el 
músic i compositor Àlex Cas-
sanyes. Seguirà el dissabte 17 
amb dues activitats: a les 12h 
Masterclass de Bill McHenry 
a l’Escola Municipal de Mú-

sica d’Igualada, i al vespre a 
les 20h una proposta arris-
cada amb el saxofonista Bill 
McHenry, que ens oferirà un 
concert a solo en un espai 
ideal per descobrir textures 
i noves sensacions, serà a 
l’Espai l’Adoberia (Carrer del 
Rec, 15). Seguirà el divendres 
23 a les 22h al teatre de l’Ate-
neu amb una estrena que ens 
portarà a submergir-nos en la 
tradició dels estàndards jaz-
zístics amb Carme Canela i el 
trio Doin’ �e �ing. La clo-
enda de l’Estival serà el dis-
sabte 24 a les 20h a La Basti-
da del Rec amb una proposta 
totalment igualadina: el duet 
Gèls amb la col·laboració del 
guitarrista Jaume Llombart. 
Les entrades s’hauran de re-
servar i comprar prèviament 
per poder controlar els afora-
ments. Podreu trobar més in-
formació sobre els actes, així 
com també sobre la reserva i 
compra d’entrades a la pàgina 
web www.estivaldejazz.cat o a 

Avui divendres, Carta Blanca a... Àlex Cassanyes, 
tret de sortida de l’Estival de Jazz

les nostres xarxes socials. 
L’Estival de Jazz compta amb 
el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i el patrocini i 
col·laboració de l’Escola Mu-
nicipal de Música, Ultrama-
gic, Òmnium Anoia, Plaggi, 
Supermas, Creagia, Teatre de 
l’Aurora, La Bastida, Under-

pool.

Carta Blanca a... Àlex Cas-
sanyes, avui a l’Aurora
Un any més arriba la vuitena 
edició del Carta Blanca, pro-
ducció pròpia de l’Estival de 
Jazz i la discogrà�ca Under-
pool. Aquest any serà el torn 

del músic i compositor Àlex 
Cassanyes que ens portarà un 
nonet i un disc per descobrir 
al Teatre de l’Aurora.
Partint d’una obra inèdita 
composada fa molts anys, la 
intenció del conjunt de peces 
que inclouen la COMPOSI-
CIÓ II és re�ectir tot un ven-
tall d’in�uències artístiques 
rebudes durant els últims 
anys, com ara un fort pes de 
la literatura i la pintura, una 
certa inquietud de l’acte crea-
tiu i també una exploració en 
la composició orgànica.
En de�nitiva és una nova 
oportunitat de posar sobre la 
taula l’immens regal del Esti-
val de Jazz per poder realitzar 
una obra de nova creació.
La formació instrumental 
serà la d’un nonet, forma-
da pels següents i fantàstics 
músics: Marcel·lí Bayer, Sergi 
Felipe, Jordi Santanach, Alba 
Careta, Alba Pujals, Leo Teje-
dor, Néstor Giménez, Manel 
Fortià i Ramon Prats.

TEATRE / LA VEU 

La �ra d’espectacles in-
fantils i juvenils Mostra 
Igualada obre aquest di-

lluns 5 d’octubre la convocatò-
ria pública Suport a la produc-
ció i exhibició. El nou ajut té 
per objectiu estimular el sec-
tor de les arts escèniques per 
a tots els públics fomentant la 
creació, sent un referent per a 
les companyies i incidint en 
les línies de programació del 
país per mantenir el nivell ar-
tístic i de qualitat del mercat.
La convocatòria està dotada 
amb una aportació total de 
20.000 euros que es comple-
mentarà amb la col·laboració 
econòmica i d’exhibició d’al-
tres equipaments i festivals 
del país que entraran a formar 
part del projecte.
El Suport a la producció i ex-
hibició consta de quatre línies 
d’actuació d’acord als quatre 
eixos de programació de la 
�ra: el gran format, les noves 
dramatúrgies i tendències, el 
foment de la cooperació entre 
companyies i l’àmbit jove.
La Línia gran format s’adreça 
a projectes amb un format que 
surti dels circuits convencio-

nals (per volum, número d’in-
tèrprets, �txa tècnica, hores de 
muntatge, etc.); la Línia no-
ves dramatúrgies i tendències 
consisteix en aquells projectes 
per a un públic de �ns a 12 
anys que apostin per la inno-
vació i l’experimentació, i que 
assumeixin un risc en la seva 
proposta artística ja sigui per 
la temàtica, la dramatúrgia, el 
concepte o la posada en esce-
na (es valorarà que comptin 
amb la complicitat d’algun 
col·laborador extern especi-
alitzat com ara dramaturgs, 
videoartistes, �lòsofs, etc.); la 
Línia foment de la cooperació 
entre companyies aixopluga 
els projectes per a un públic 

de �ns a 12 anys que promo-
guin la cooperació i el treball 
entre companyies de diferents 
territoris i estiguin dissenyats 
amb una voluntat clara d’in-
ternacionalització, ja sigui pel 
llenguatge utilitzat, el tema 
o la mobilitat; i la Línia jove 
rau en projectes realitzats per 
companyies emergents que 
plantegen els seus espectacles 
per a un públic a partir de 12 
anys (es valorarà que tinguin 
cinc o menys anys d’antiguitat 
i que el 50% de l’equip artístic 
tingui 30 anys o menys).
Les companyies podran op-
tar a una de les quatre línies 
d’ajut. Es prendrà en conside-
ració el valor artístic dels pro-

jectes, l’impacte en el mercat i 
el potencial recorregut de les 
propostes, així com la incor-
poració de la paritat en el si 
dels projectes i els equips de 
treball.
Les companyies seleccionades 
gaudiran d’una dotació eco-
nòmica en concepte d’ajut a la 
creació; sumaran còmplices al 
projecte com ara equipaments 
públics i privats, entitats pro-
gramadores o festivals que 
podran implicar-se tant en el 
procés de creació com en la 
posterior explotació; compta-
ran amb un espai de residèn-
cia, la possibilitat d’assajos 
oberts a la ciutat i activitats 
amb escoles o instituts, a més 
d’assessorament, seguiment 
i acompanyament durant el 
procés de creació. La pro-
ducció s’estrenarà a l’edició de 
2022 de la Mostra Igualada.
La presentació de candidatu-
res estarà oberta �ns al 6 de 
novembre (inclòs) a través 
d’un formulari disponible al 
web de la Mostra, on consten 
les bases de la convocatòria. 
La resolució tindrà lloc durant 
el mes de desembre de 2020.

Prop de 600 sol·licituds per 

la Mostra 2021
La Mostra Igualada 2021 ha 
rebut prop de 600 sol·licituds 
d’actuació. Concretament, 
571 propostes, 193 de les 
quals (més del 33%) serien 
estrenes absolutes o projectes 
nous que tenen previst estre-
nar-se poc abans de la �ra. 
Les produccions abracen di-
versos gèneres escènics, edats 
i formats i hi predominen els 
espectacles de teatre, seguits 
dels de circ i dansa; els adre-
çats a nens i nenes a partir de 
5 anys, seguits dels de 3 anys; 
i els pensats per ser represen-
tats en espais tancats, si bé 
també n’hi ha molts amb el 
carrer com a escenari. La ma-
joria de les propostes són de 
companyies catalanes (321), 
seguides de les d’arreu de 
l’Estat espanyol (200) i inter-
nacionals (50).
La direcció artística ja treba-
lla en la con�guració de la 
programació de la 32a edi-
ció, que tindrà lloc del 15 al 
18 d’abril de 2021. La selecció 
té especialment en compte la 
contemporaneïtat de la pro-
posta, la innovació en el llen-
guatge escènic, l’aportació en 
el format, i la dramatúrgia.

Mostra Igualada obre la convocatòria ‘Suport a la producció 
i exhibició’ per estimular el sector

Àlex Cassanyes farà el Carta Blanca. / IMMA CASANELLAS
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El proper diumenge dia 
11 d’octubre, a ¼ d’1 
del migdia, al Teatre 

Municipal l’Ateneu, el grup 
Xarxa Igualada inicia la seva 
temporada de tardor amb 
l’espectacle Orbital de Farrés 
Brothers i cia. És un especta-
cle que gira al voltant de les 
relacions interplanetàries, les 
òrbites humanes i la ciència, 
fet amb un llenguatge  poètic, 
amor i humor.
Hi haurà una funció mensu-
al. El 8 de novembre la com-
panyia Campi Qui Pugui 
presentarà Camí a l’Escola. 
Un espectacle inspirat en el 
documental ‘Sur le chenmin 
de l’ecole’, que és una història 
de superació i esforç de tres 
nenes per poder estudiar. El 
13 de desembre, el Centre de 
Titelles de Lleida oferirà On 
vas, Moby Dick? Una aventura 
d’avui sobre la famosa balena 
blanca. 
La funció Orbital tindrà un 
preu de 7 euros i de  5 euros 
per als socis de La Xarxa. Les 
entrades s’han de comprar en 
línia al web del teatre: www.
teatremunicipalateneu.cat.  
Quan un grup de convivèn-
cia compta les entrades, el 
sistema de venda bloqueja de 
manera automàtica les entra-
des que queden a un costat i a 
l’altre per facilitar la separació 
entre grups. Donades les cir-
cumstàncies de la COVID19 
hi haurà un aforament reduït 
i els espectadors hauran de se-
guir un protocol de seguretat 

a l’entrada i la sortida del tea-
tre: mantenir la distància, ac-
cés i desallotjament esglaonat, 
ús de mascareta a l’entrada, la 
sortida i durant la funció, uti-
lització dels dispensadors de 
gel hidroalcohòlic i entrades 
nominals comprades en línia 
per evitar el contacte físic a la 
taquilla.

Farrés Brothers i cia
Farrés brothers i cia. neix el 

2002, quan Pep Farrés, Jordi 
Farrés i Jordi Palet combinen 
els seus esforços i aptituds 
per crear Operació A.V.I, un 
tret de sortida que connecta 
molt bé amb el públic, com ho 
acrediten les més de 300 actu-
acions i el premi de l’especta-
dor al millor espectacle de la 
Fira de titelles de Lleida 2004.
Proposen un teatre per a tots 
els públics, irònic, gens en-
sucrat i carregat de diverses 

capes de lectura: els agrada 
parlar de temes potents, des 
de punts de vista inusuals, de 
forma original i no moralit-
zant. Durant els seus 18 anys 
de vida han creat 10 espec-
tacles que han voltat per tot 
Catalunya, la resta de l’Estat 
espanyol, França, Itàlia, els 
Països Baixos, la Gran Breta-
nya, Lituània, Suïssa, Alema-
nya i la Xina.
Aquesta embranzida inicial 

permet crear, tres anys des-
prés, El rei de casa, espectacle 
que també gira molt per tot 
Catalunya i Espanya, i que 
arriba a creuar fronteres �ns 
al Norwich Puppett Festival 
2007 (Anglaterra). El projec-
te d’aquest espectacle va gua-
nyar el premi Xarxa 2004, i el 
2007 aconseguí el premi a la 
millor proposta dramàtica de 
la Fira de Titelles Lleida. Tam-
bé el premi del Jurat Infantil 

de Tolosa, el 2009.

I un dia els va passar pel 
cap la idea de fer-ne “una de 
marcians”
A partir d’aquest germen van 
començar a imaginar OVNI, 
una producció ambiciosa, 
estrenada el 2007, en copro-
ducció amb el Teatre de l’Au-
rora. El 2007, doncs, fou un 
any molt especial, però tam-
bé molt atapeït: van celebrar 

el cinquè aniversari, van es-
trenar l’OVNI, i van fer tem-
porada al Teatre Nacional de 
Catalunya, i a més, enregistra-
ren El rei de casa amb la pro-
ductora Benecé, en una versió 
“cinematogrà�ca” emesa per 
TV3 el dia de cap d’any del 
2008.
Per als espectacles, la com-
panyia ha comptat amb el 
mateix equip creatiu: l’Alfred 
Casas en el disseny d’esceno-

La Xarxa porta Orbital de Farrés Brothers i cia, 
al Teatre Municipal l’Ateneu

gra�a i titelles, el Jordi Riera 
en la composició musical, i 
la Dodiva en la confecció del 
vestuari. 
La maleta de l’Agustí és un es-
pectacle inspirat en un petit 
fragment de la vida del fotò-
graf català Agustí Centelles, 
obra que també coproduí el 
Teatre de l’Aurora. També 
han estrenat Equilibristes, in-
terpretat per Pep Farrés amb 
música d’Els amants de Lulú. 
Tripula (2013) els ha obert al 
mercat europeu i internacio-
nal, del qual se n’han realitzat 
més de 2.000 representacions. 
Després d’Equilibristes (2011), 
La visita de la vella dama és 
el seu segon espectacle per a 
adults. Interpretat per Vicky 
Peña i Xavier Capdet, a més 
dels actors Ireneu Tranis, Pep 
Farrés i Jordi Farrés movent 
la resta de personatges, i els 
músics Adrià Bonjoch i Pep 
Coca.
Els seus espectacles han ob-
tingut nombrosos premis i 
reconeixements, com diver-
sos premis FETEN, premi del 
públic a la Fira de Titelles de 
Lleida, premis Butaca i premis 
Xarxa, entre molts d’altres. La 
companyia treballa amb tras-
tos, gestos, paraules, ninots i 
històries poc transitades. 
El seu darrer espectacle per a 
tots els públics El silenci d’Ha-
melín  -que a més utilitza el 
llenguatge de signes- va ser 
guardonat al mercat de teatre 
per a nens i nenes més impor-
tant de l’estat espanyol. Va re-
bre el premi FETEN 2018 de 
Gijón a la millor proposta de 
teatre i inclusió.

Orbital
La Mariona, el Yuri i el Nil 
passen les hores jugant a mar-
cians. L’univers forma part del 
seu joc, tal i com tots formem 
part de l’univers. Però arriba 
un moment en què les seves 
òrbites es bifurquen i es per-
den la pista. I passen els anys. 
Ara són adults. La Mariona és 
a punt de fer realitat el som-
ni dels tres: viatjar de veritat 
cap a l’espai. Ella no vol mar-
xar sense acomiadar-se. Ells 
volen acomiadar-se abans no 
marxi. 
Es retrobin o no, la memòria 
es desperta, els jocs tornen i 
els astres tornen a fer constel-
lacions impossibles. Orbital 
gira al voltant d’una abraçada 
pendent. I del llarg viatge de 
tres amics per fer-la real.

LLENGUA / LA VEU 

El passat diumenge, 4 
d’octubre del 2020, va te-
nir lloc, al local del Barri 

de Xauxa, la presentació del 
nou nucli territorial d’Igualada 
de la Plataforma per la Llen-
gua, que va omplir amb èxit 
l’aforament permès de la sala. 
L’esdeveniment, que va comen-
çar a les 19 h, va comptar amb 
la presència del secretari de 
la Junta Executiva de l’entitat, 
Francesc Marco, i els volunta-
ris que, des d’ara ja fa un mes, 
treballen per activar el nou nu-

cli local d’Igualada. 
Amb aquesta iniciativa, s’espe-
ra dur a terme accions dirigi-
des a millorar la promoció del 
català de manera transversal en 
aquells barris de la localitat on 
la llengua ha estat més poc pre-
sent en els darrers anys. Tam-
bé es preveuen campanyes de 
sensibilització per subratllar la 
importància de no canviar de 
llengua amb potencials nous 
parlants.
L’acte va tenir, a més, l’acom-
panyament musical de David 
Martí. El cantautor és un jove 
artista emergent de Castellfollit 

del Boix (Bages). Va començar 
els estudis de violí al conserva-
tori d’Igualada, però aviat els 
va deixar a un costat per co-
mençar de manera autodidacta 
a aprendre nous instruments 
i endinsar-se en el món de la 
creació de cançons amb esperit 
crític. 
L’ONG del català dona així el 
tret de sortida a un nou grup 
territorial a la capital de l’Anoia 
i anima totes aquelles persones 
o entitats a sumar-s’hi. Si hi es-
teu interessats, escriviu un cor-
reu electrònic a pligualada@
plataforma-llengua.cat.

La Plataforma per la Llengua presenta un nou nucli 
territorial a Igualada
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El Mercat de Lletres és 
una trobada que or-
ganitza la Biblioteca 

d’Igualada amb l’objectiu de 
promoure la lectura, la llen-
gua i la literatura, i que, se-
gons el públic de l’entorn cul-
tural, educatiu i veïnal, l’autor 
Diego Paqué consumeix, al 
desplegar el seu espectacle 
posant veu a la poesia d’una 
manera que sorprèn, emocio-
na i sacseja les emocions.
El Mercat de Lletres congrega 
l’esdeveniment musical i lite-
rari a un públic de totes les 
edats, que queda fascinat per 
la manera en què el seu autor, 
Diego Paqué, els submergeix 
en l’univers de la poesia.
La demanda per dotar les 
jornades culturals d’un en-
torn informal esclata en el 
joc de llums i vídeo art que 
el músic autor i productor 
desplega en la seva propos-
ta, amb un escenari original, 
flotant, on els sentits es tro-
ben embolcallats.

L’element lúdic, amb un au-
ditori acompanyant palmes, 
cors i taral·larejant, conduït 
per un artista intens, reeixit 
mestre de cerimònies, regala 
a l’auditori una provada mun-
tanya russa d’emocions.
L’esdeveniment va tenir lloc a 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada, amb l’aforament com-
plet permès. 
El músic-autor va conversar 
amb representants de diverses 

Diego Paqué sorprèn, atrapa i 
emociona, armat de paraules

entitats culturals assistents.
Diego Paqué els va convidar 
a intercanviar i compartir im-
pressions sobre la realitat cul-
tural actual a la ciutat i loca-
litats perifèriques, convençut 
de la necessitat d’incidir en el 
suport a diverses iniciatives, 
sobretot de l’àmbit juvenil.
La Poeta a Cordes és un ho-
menatge festiu a tots aquells i 
aquelles qui fan de les parau-
les les seves úniques armes.

PATRIMONI / LA VEU 

Un any més celebrem 
les Jornades Euro-
pees de Patrimoni 

(JEP), una iniciativa del Con-
sell d’Europa i la Comissió 
Europea que se celebra inin-
terrompudament a Catalunya 
des del 1991 i que està consi-
derada l’activitat participativa 
més important d’Europa en 
relació amb el patrimoni cul-
tural. 
Els propers dies 9, 10 i 11 
d’octubre, per tercer any con-
secutiu, els Amics de Sant 
Magí hi participarem orga-
nitzant visites guiades per 
donar a conèixer el patrimo-
ni arquitectònic i cultural de 
Sant Magí i la Brufaganya. 
Les visites començaran a les 
12 del matí i acabaran a les 2 
de la tarda.
Aquest any l’aigua serà l’eix de 
la visita. Si hi veniu, podreu 
gaudir de la visió directa d’un 
lloc que molt poques perso-
nes han vist: el pou artesià 
que des de sempre alimenta 

les Fonts de Sant Magí. La 
Isaura Solé en va fer un estudi 
molt acurat en un vídeo que 
podeu veure a la pàgina web 
https://brufaganya.cat/2020/
una-finestra-oberta-al-gaia/ 
i que serà projectat durant la 
visita guiada.
També es parlarà de les festes 
de la portada de l’aigua a dife-
rents poblacions: Tarragona, 
Cervera, Igualada, Copons, 
La Llacuna i Tàrrega, de les 
antigues processons dels anys 
de sequera, del molí que van 
construir els frares ben a prop 
de les Fonts, etc...
Finalment, es podrà visitar 
l’exposició “Sant Magí. El mi-
racle de l’aigua” que estarà 
instal·lada dintre del santuari.
Durant la visita serà obligatò-
ria la mascareta i s’haurà de 
mantenir la distància regla-
mentària entre les persones.  

Jornades Europees del 
Patrimoni a la Brufaganya

Els Amics de Sant Magí 
organitzen visites guia-

des al santuari i 
les Fonts

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Envia les teves dades (nom, cognom i telèfon), 
amb l’assumpte “concurs traginer” o “concurs concerts”

al mail:  concurs@veuanoia.cat
i participa!

SORTEIG DE 8 ABONAMENTS
ANUALS, PER AL CICLE DE CONCERTS 

2020 DELS HOSTALETS DE PIEROLA

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER



Missa nova

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

L legim en un recordatori:” Or-
denat mercès a Déu sacerdot 
de Crist ha celebrat la pri-

mera Missa solemne, mossèn Josep 
Còdol Margarit el dia 12 d’octubre 
de l’any 1950, a la basílica de San-
ta Maria d’Igualada, festivitat de la 
Verge del Pilar.
Han sigut padrins els seus pares, 
Pau i Felicia. Predicà el Rd. Victorià 
Palà, P. espiritual del seminari”. La 
O inicial és un dibuixet de la Verge 
de la Pietat i un escolanet. La Schola 
Cantorum cantà la Missa d’Àngelis, 

de Valdès, alternant amb el poble.
En les pàgines interiors s’insereix un 
article titulat Sacerdoci. Suposem que 
fou escrit pel mateix nou celebrant. 
Porta dos poemes dedicats a la Verge 
de la Pietat, mare de les vocacions i 
al Sant Crist (L’Espòs de sang), forja 
d’apòstols. Són d’Antoni Dalmau Jo-
ver. Al dors hi �gura un fragment de 
l’Oració de l’Any Sant (1950)
Concelebrà amb Mn. Còdol, altre sa-
cerdot igualadí, Mn. Marià Castells, 
ordenat també, el mateix dia 
Foto: Arxiu familiar  

EL MINISTERIO DEL TIEMPO 
(Espanya, TVE)
Creada per Javier i Pablo Olivares, 
aquesta sèrie de la televisió pública 
espanyola es troba entre les millors i 
més cares de les �ccions actuals. S’hi 
formula un intel·ligent encreuament 
entre els homenatges a la Història i als 
personatges històrics amb els argu-
ments de fantasia i imaginació. És ori-
ginal, entretinguda i divertida. Es va 
començar a emetre el 2015 i segueix 
activa sumant un total de 34 episodis.

SECESION (USA HBO)
Va arrencar el 2018 i va per la sego-
na temporada. Segueix les passes de 
la disfuncional família de Logan Roy 
i els seus quatre �lls, que controlen 
una de les empreses de mitjans de 
comunicació i entreteniment més im-
portants del planeta. Els problemes 
arriben quan es planteja qui serà el 
successor de gran  patriarca. El po-
der, la riquesa, l’ambició, la gelosia, 
les mesquineses humanes... Una ex-
cel·lent sèrie.

THE LAST KINGDOM
(Regne Unit, Net�ix)

Any 872. Gran part dels regnes bri-
tànics han estat envaïts pels víkings 
del nord d’Europa. No obstant això, 

LES MIL I UNA SÈRIES
el regne de Wessex roman victoriós 
i inexpugnable. Sense conèixer el seu 
origen, el jove Uhtred haurà de re-
córrer un camí perillós entre els dos 
bàndols. De la mà de la BBC, es una 
sèrie molt notable sobre el naixement 
d’Anglaterra. La quarta temporada va 
arrencar el passat mes d’abril.

HOMELAND (USA, Movistar)
Forces especials a l’Iraq, agents go-
vernamentals que es canvien de bàn-
dol, terroristes àrabs fonamentalistes,  
ambiciosos polítics de Washington, 
acció, intriga, espionatge, drama... A 
poc a poc, la història et va atrapant, 
i això explica el perquè aquesta sèrie 
porta vuit temporades sumant se-
guidors. Destaca especialment Claire 
Danes en el paper de intuïtiva agent 
de la CIA.

FAUDA (Israel, Net�ix)
Fauda (caos, en àrab) narra com Do-
ron, un veterà agent israelià retirat, ha 
de tornar a l’acció per intentar donar 
caça a Abu-Ahmed, un famós activis-
ta palestí, militant de Hamàs, al qui 
tothom donava per mort. Tot i que es 
tracta d’una sèrie de producció israe-
lita, cal dir que té la virtut d’humanit-
zar a les dues parts del con�icte. Plena 
d’acció violenta, presenta combats i 
espantosament versemblants. Van per 
la tercera temporada.

YEARS AND YEARS
(Regne Unit, HBO)
Mini sèrie de sis únics episodis, crea-
da per David T. Russell, en la qual se-
guim la vida de la família Lyon durant 
quinze anys. Paral·lelament, assistim 
als canvis, polítics, econòmics i tec-
nològics de la societat britànica. Vaja, 

com Cuéntame, però a l’anglesa i molt 
més breu, el que s’agraeix.

VIVIR SIN PERMISO
(Espanya, Telecinco)
La sèrie està basada en un relat de 
l’escriptor Manuel Rivas, abordant el 
cru passat i present del narcotrà�c a 
Galícia. Està protagonitzada per José 
Coronado, Alex González i Claudia 
Traisac. Dues temporades, la primera 
el 2018.

HIERRO (Espanya, Movistar)

Una de les millors sèries espanyoles 
dels últims anys. Candela Peña inter-
preta una jutgessa destinada a la mes 
remota de les illes canàries, Hierro, on 
haurà investigar l’assassinat del jove 
Fran, que apareix mort el mateix dia 
del seu casament. Paisatges impressi-
onants, trama interessant i realització 
tensa.

LEGION (USA, Fox)
Una de les sèries més originals i al·lu-
cinants de la dècada, per a res compa-
rable a altres propostes de superherois 
en general i els de Marvel en parti-
cular. Es basa en un personatge dels 
X-Men, David Haller (Dan Stevens), 
que es diagnosticat d’esquizofrènia. 
La seva rutina en un hospital psiquià-

tric canvia amb l’arribada d’una nova 
pacient, que li descobreix les possibi-
litats paranormals del seva malaltia. 3 
temporades.

THE GOOD PLACE (USA, Net�ix)
 Eleanor (Kristen Bell) és una dona de 
New Jersey que, després de ser atro-
pellada per un camió, desperta per 
descobrir que es troba al més enllà. El 
seu mentor, Michael (Ted Danson), 
l’informa que ara esta en el Bon Lloc, 
pel seu bon comportament en la vida. 
Però ella no ha estat bona, i l’han con-
fós amb una altra persona. Llavors 
decideix començar una nova vida, 
tractant de compensar el seu compor-
tament passat. Brillant comèdia ètica, 
amb desventures i con�ictes sorpre-
nents. Tres temporades.

LA CASA DE PAPEL
(Espanya, Net�ix)

El robatori més perfecte de la histò-
ria? ... Un home misteriós, anomenat 
El Professor, reuneix a vuit persones 
per dur a terme el robatori infal·lible. 
Hauran entrar a la Casa de Moneda i 
Timbre i imprimir més de dos bilions 
d’euros. Sèrie additiva, amb molt de 
suspens. A destacar alguns personat-
ges extrems i alguns inesperats girs 
argumentals. 
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Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Ens pots trobar també a:

AFI Història 
de la Fotografia a Igualada
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Memòria Fotogrà�ca de la ciutat d’Igualada, a l’època en què va ser fundada 
l’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA. Entitat que, aquest octubre del 2020, celebra 
els seus 90 anys.

ADOBERIA PELFORT, CONSTRUÏDA EL 1917

Un edi�ci industrial d’Estil Modernista, obra de l’arquitecte Josep Pausas 
Coll; ubicada al carrer de Sant Antoni de Baix, 5.

L’adoberia de Josep Pelfort Mussons va ser construïda a l’any 1917; i, cons-
ta de planta baixa i tres pisos. La façana s’estructura de forma rítmica i 
harmoniosa amb obertures dobles, en forma d’arcs decoratius, emmarca-
des amb maó vist.

És de les poques joies del nostre Patrimoni Industrial que es manté en bon 
estat de conservació; i ha estat rehabilitada amb el destí d’edi�ci residen-
cial.

Fotogra�a originària de l’Arxiu de la Família Pelfort.

Recopilació i digitalització de fotogra�es i de dades d’Arxiu a càrrec de Car-
mel·la Planell Lluís, historiadora i responsable de Documentació de l’AFI.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogrà�c Municipal i Fons 
de Documentació de l’Agrupació Fotogrà�ca d’Igualada (AFI). Material re-
centment digitalitzat.

LLIBRES / LA VEU 

Quan es compleixen 
tretze anys de la pu-
blicació de El pont 

dels jueus, l’escriptor i perio-
dista Martí Gironell recupera 
l’esperit medieval de Besalú 
per ubicar-hi l’esperada con-
tinuació de la seva novel·la, 
Paraula de jueu. L’autor serà 
a la Biblioteca el divendres, 9 
d’octubre, a les 7 de la tarda, 
per presentar-lo als lectors, en 
una trobada organitzada per la 
Llibreria Aqualata. L’emblemà-
tic pont de Besalú serà l’epicen-
tre d’aquesta trama històrica 
situada al segle XIV. A través 
dels seus protagonistes el lec-
tor veurà com jueus i cristians 
viuen la seva complexa realitat 
mentre es capbussa en els cos-
tums de l’època. Martí Gironell 
va guanyar, el 2018, el premi 
Ramon Llull amb la novel·la La 
força d’un destí, i amb anterio-
ritat havia publicat altres títols 
d’aventures històriques com 
«L’últim abat» o «L’arqueòleg».

Nou llibre de Marc Freixas
I de la novel·la a la poesia, 
amb una altra novetat editori-
al, que en aquest cas signa el 
poeta igualadí Marc Freixas. 
El seu nou poemari, «Si em 
prenguessin els àtoms» (El Pe-
tit Editor), es presentarà a la 
Biblioteca el dijous 15 d’octu-
bre, a 2/4 de 8 del vespre, en 
un acte organitzat per l’Asso-
ciació Cultural Galàxia. Es 
tracta del cinquè recull poètic 
que publica, després d’altres 
títols com «Amor i silenci», 
«Damunt les passes», «El llarg 
camí d’escriure» i «Re�exions 
a plena llum de carrer». 
Per assistir a aquestes presen-

tacions és imprescindible ins-
criure’s abans a la Biblioteca, ja 
que l’aforament és limitat per 
garantir totes les mesures de se-
guretat. La inscripció es pot fer 
personalment o bé per via tele-
màtica: b.igualada.c@diba.cat, o 
telefònica: 93 804 90 77.
Amb aquestes presentacions, i 
després de la recent celebració 
del 9è Mercat de Lletres, la Bi-
blioteca va recuperant la pro-
gramació cultural amb totes les 
garanties de seguretat per als 
assistents. Aquest mes d’octubre 
també es reprenen les trobades 
d’alguns dels clubs de lectura de 
la Biblioteca: el d’adults, de cò-
mic, de català i de �loso�a.

Martí Gironell presenta a la Biblioteca 
“Paraula de jueu”

PATRIMONI / LA VEU 

Els dies 9, 10 i 11 d’octu-
bre, Igualada s’adhereix, 
un any més a la celebra-

ció de les Jornades Europees del 
Patrimoni, en aquesta ocasió 
amb una visita guiada i gratuïta 
al fort de Sant Magí, una perla 
patrimonial igualadina de les 
guerres carlines. L’activitat és 
organitzada pel Museu de la 
Pell i l’Ajuntament, conjunta-
ment amb el Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada.
Construït a partir de les pedres 
de l’antiga capella de Sant Magí, 
es va aixecar un fort d’obser-
vació i defensa de la vila, en el 
marc de la primera guerra carli-
na (1833-1840). L’edi�ci ha estat 
restaurat amb excel·lents cri-
teris arquitectònics i junt amb 
la torre de Rigat conforma un 
conjunt monumental i paisat-
gístic que s’ha recuperat per a la 
ciutat. Les visites guiades aniran 
a càrrec d’Anoia Patrimoni i els 
tres dies s’efectuaran a les 11 h. 

El punt de trobada serà davant 
del número 40 del C/ de la Salut. 
El dia 10 d’octubre, el Dr. Pere 
Pascual, catedràtic emèrit de la 
Universitat de Barcelona, pre-
sentarà la visita. Per assistir-hi 
caldrà fer inscripció prèvia tru-
cant al telèfon 938046752.
Les Jornades Europees del Pa-
trimoni, instituïdes el 1991 pel 
Consell d’Europa i considera-
des com l’activitat participati-
va més important d’Europa en 
relació amb el patrimoni cul-
tural, compten amb un gran 
desplegament per tot el terri-
tori gràcies a l’acció conjunta 
del Departament de Cultura, 
l’Associació Catalana de Muni-
cipis i la Federació de Munici-
pis de Catalunya. Les Jornades 
Europees del Patrimoni són un 
esdeveniment obert a tothom i 
una gran oportunitat per donar 
a conèixer la riquesa i l’atractiu 
del nostre patrimoni cultural, 
amb l’objectiu principal d’estrè-
nyer els vincles entre aquest i la 
societat.

Visites guiades al fort de Sant 
Magí, en el marc de les Jorna-
des Europees del Patrimoni
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POESIA / LA VEU 

L’Associació Cultural 
Galàxia d’Igualada, 
entitat cultural sense 

ànim de lucre.
Enguany va tornar a celebrar 
el 4t Festival Galàctic de Can-
çó d’autor i poesia a la ciutat 
d’Igualada amb la necessitat 
de donar protagonisme la 
música d’autor i la poesia de 
creació pròpia, sobretot amb 
artistes locals i amb convidats 
d’arreu del territori català. La 
�nalitat del FESTIVAL és do-
nar a conèixer els projectes de 
diferents artistes mitjançant 
un concert-recital de música 
i poesia a la ciutat.

L’endemà es va realitzar la 4a 
Jam Galàctica de Poesia i Mú-
sica, també per poder donar 
l’oportunitat a altres artistes 
locals i emergents per donar 
a conèixer la seva obra.
El Festival Galàctic va ser 
presentat pels comunicadors 
culturals: Mònica Socías i Jo-
sep Ma Solé. Van actuar artis-
tes igualadins i de Barcelona.
La primera actuació va ser: 
Els Maquis (Grup de cançó 
autor pop-rock Igualada) amb 
acompanyament de Marta 
Ball (rapsoda d’Igualada) ens 
van animar molt. La segona 
proposta més íntima va ser la 
del músic Alfons Mula (cançó 
autor Igualada) amb acompa-
nyament de Carme Freixes 
(rapsoda d’Igualada). I la 

Èxit cultural amb el 4t Festival Galàctic de cançó 
d’autor i poesia i la 4a Jam Galàctica

proposta més esperada i com 
a cloenda del Festival va ser la 
de la dolça música de la can-
tautora Lia Sampai & Adrià 
Pagès ( Cançó autor d’arrel 
mediterrània en format duet 
de Barcelona), que la seva 
interpretació va fer emocio-
nar i animar al públic. L’afo-
rament va ser limitat, seguint 
el protocol de distanciament, 
i van registrar-se 80 persones, 
entre artistes, organitzadors i 
públic.
I pel que fa l’endemà diumen-
ge vam organitzar la 4a Jam 
Galàctica de Música i Poesia 
a l’Espai La Bastida. Van par-
ticipar molts artistes com els 
músics Juanka El Arrabillo 
amb Xevi a la guitarra des 
d’Olot, Pep Costa & Arnau 

CULTURA / LA VEU 

E l Departament de 
Cultura convoca una 
nova línia d’ajuts per 

a equipaments escènics i 
musicals per a la millora de 
les seves infraestructures 
per un import de 600.000 
euros de caràcter biennal 
(2020-2021).
Una d’aquestes modalitats 
dels ajust és per a l’execució 
de petites obres d’infraes-
tructura i per a l’adquisició 
de material inventariable 
destinat a la millora de l’ac-
cessibilitat en els equipa-
ments. Hi poden optar les 

entitats titulars del Sistema 
Públic d’Equipaments Escè-
nics i Musicals de Catalunya 
(SPEEM).
Les altres modalitats són per 
a l’àmbit del circ. Una per a 
l’adquisició d’infraestructu-
res desmuntables i l’altra per 
a material inventariable i la 
seva instal·lació. Se’n poden 
beneficiar entitats privades 
sense ànim de lucre.
Aquesta línia, impulsada per 
la Direcció General de Crea-
ció, Acció Territorial i Bibli-
oteques dona suport econò-
mic al Pla d’Accessibilitat i 
al Pla d’Impuls del Circ amb 
diferents modalitats.

La intenció del Departa-
ment és poder obrir aques-
ta convocatòria anualment 
i així donar suport a les di-
verses necessitats d’infraes-
tructures dels equipaments 
escènics i musicals catalans.
El període per presentar les 
sol·licituds ja és obert i fi-
nalitza el 21 d’octubre i es 
poden gestionar a través de 
l’extranet de les administra-
cions catalanes (en cas que 
el sol·licitant sigui una ad-
ministració pública o una 
entitat dependent o parti-
cipada majoritàriament per 
aquesta) i del portal tràmits 
gencat, en la resta dels casos.

El Departament de Cultura convoca 
una nova línia d’ajuts per a la millora 
d’equipaments escènics i musicals

Costa des d’Igualada, Joan 
Blau des de Balaguer i amb 
rapsodes igualadins: Jordi 
Rica, Alejandro Penalva, Joel 
Codina, Valentina Botana i 
Ángeles Marto. Durant tota 
l’actuació com a novetat vam 
gaudir de la pintura en direc-
te d’un armari per la Bastida 
a la mà de la il.lustradora de 
Barcelona, Maria Gargot. Van 
presentar l’acte; la presidenta 
de l’Associació Cultural Galà-
xia, Lourdes Sensarrich amb 
l’acompanyament de dues 
sòcies i poetes de l’entitat, 
Carme Freixes i Marta Ball. A 
l’Espai la Bastida l’aforament 
també va ser limitat i amb el 
protocol de distanciament i 
amb el registre de 60 perso-
nes, entre artistes, organitza-
dors i públic.
Moltes gràcies a tots els artis-
tes, als membres de l’entitat, a 
tot el públic, a l’Ajuntament 
d’Igualada, al Museu de la 
Pell, a Cultura Igualada i a 
l’Espai La Bastida pel suport a 
la Cultura i per fer-ho possi-
ble. #culturasegura Per a més 
informació de l’entitat: asso-
ciacioculturalgalaxia@gmail.
com/ tel. 636 919 373

Els actes van ser orga-
nitzats per l’Agrupa-
ció Cultural Galàxia 

d’Igualada i van tenir 
una molt bon acollida



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL LLUÍS
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Les teteres del con�nament, de Mary Gumà: 
tot una excepcional  revelació 

E splèndida i acollidora com de costum, 
Gumà em comunica que durant la pandè-
mia va viure alguns infortunis: la sentida 

pèrdua d’algunes amistats d’anys, la mort del seu 
cavall (un cavall que havia criat des de petit), a 
més de certes afectacions a la finca derivades del 
Glòria. Uns fets adversos que, amb el consegüent 
tancament per confinament dels seus tallers d’en-
senyament al Casal del Passeig, i retirada a Mi-
ralles, només veurien una vàlvula d’escapament 
en aquella quimera que tenen els artistes a l’hora 
de trobar en la seva activitat creativa tot un acte 
d’alliberament. 
Al seu propi taller, amb algunes peces que li ser-
virien de pretext per a començar a modelar sen-
se ordre ni concert, sense cap pauta, però si dei-
xant-se transportar per la seva competència en el 
dibuix i en la pintura, un traç propi en definitiva 
que li brinda la llarga experiència; va decantar-se 
per a abandonar-se en l’estil lliure d’un modelat a 
voltes fet a mà a voltes amb el torn, amb el per-
tinent poliment final. Això és, ella poc procliu a 
la ceràmica popular, ja que s’havia anat decantant 
per la ceràmica lliure, per a aquesta ocasió ha pres 
com a punt de partida el més bàsic i el més fàcil 

tal i com ho han fet els terrissaires de tota la vida, 
amb objectes d’ús casolà, tals com olles, càntirs, 
gerres, perols, cassoles o tests, normalment fets 
de terra argilosa afaiçonada. El resultat, amb una 
baixa temperatura i amb l’ús d’esmalts, són unes 
precioses terres acolorides -engalbes- amb belles 
aparences vitrificades o mates. En paraules seves, 
per aquesta exposició realment s’ha deixat anar, 
amb unes creacions bàsiques i molt simples, a les 
que ella li ha donat el nom de “teteres del confina-
ment”, juntament amb un altre grup anomenades 
del post confinament.
Les circumstàncies de la vida o potser el atzar van 
propiciar que Mary Gumà se sentís segrestada per 
unes contrades properes a Igualada, concretament 
les del veïnatge de Santa Maria de Miralles. En 
aquest entorn paisatgístic, i en una finca que avui 
és més que acollidora, ella va trobar el seu raconet, 
el seu lloc al món, la “Caseta Gumà”, antigament 
Ca l’Adzet, un habitacle que amb esforç va conver-
tir en el seu espai vital. De seguida, caseta, hortet 
i l’acompanyament d’una harmoniosa convivència 
d’animals convenen a ser un cobejat escenari bu-
còlic que comparteix ocasionalment amb diferents 
amistats. Allà mateix, amb tot el temps del món, 

Gumà va veure avinent de tirar endavant el seu 
anhelat projecte, la creació d’un modest taller de 
ceràmica, sense desentendre’s de les seves altres 
grans passions, la música i el teatre.
A l’èxit d’unes primeres exposicions de ceràmica 
se n’hi van sumar més; fins arribar a aquesta mag-
nífica presentació actual, a la Galeria Nivell 46, del 
carrer de Sant Magí, 46; una col·lecció de seixan-
ta-tres teteres, que Gumà valora amb satisfacció i 
orgull, agraint una nova ocasió que li permet de 
posar en valor la seva longeva competència com 
mestra artesana. És a dir, amb aquest meravellós 
conjunt  de teteres et convida a descobrir el seu 
món i, en particular, aquelles aportacions que et 
permeten transportar-te a una molt personal i na-
tural manera de sentir l’art.
Atenent a què la seva màxima expectativa per 
aquesta exposició era aconseguir que un objecte tan 
quotidià i útil com una tetera pogués convertir-se 
en una obra d’art... Realment ho ha aconseguit.
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AGENDA

DILLUNS 12 
CONFERÈNCIA

Igualada 
“La revolta de Hong-Kong”, a càrrec de Ma-
nel Ollé, professor del departament d’Hu-
manitats de la Universitat Pompeu Fabra 
Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Canal Taron-
ja Anoia

TEATRE
Piera 

Festa de la gent gran. Espectacle teatral 
“Un tipus de riure”, de Quim Vila. Repre-
sentació sobre la societat catalana actual a 
l’era de les xarxes socials, amb un to proper 
i distès.
Dilluns a les 7 de la tarda al Teatre Fo-
ment

DIMECRES  14
CLUB DE LECTURA EN CATALÀ 

Igualada 
“El setè àngel”, de David Cirici
Un club per conèixer l’obra d’autors cata-
lans de tots els temps i gèneres.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Òdena 

LLETRES EN VIU, presentació del llibre 
“Diamant Blau” a càrrec CARE SANTOS, 
autora. El grup de lectura “Racó de Lletres” 
està fent la lectura d’aquesta obra per parti-
cipar en aquesta activitat amb l’autora
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
l’Atzvara.

DIJOUS  15
PRESENTACIÓ LITERÀRIA 

Igualada 
Presentació del poemari “Si em prengues-
sin els àtoms”, de Marc Freixas
Ho organitza: Associació Cultural Galàxia.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la Biblioteca 
Central 

TALLER 
Òdena 

TALLER de PULSERAS CANDELA amb 
contes i narracions a càrrec de Grupo Can-
delero x Cristian Ódena- Igualada i Mercè 
Vaquero
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
l’Atzvara.

ACTE INSTITUCIONAL 
Capellades 

Acte institucional i ofrena �oral en
homenatge al President Companys, davant
el seu monument
Dijous a les 7 de la tarda al carrer Lluís 
Companys

DIVENDRES 9 
VISITA GUIADA 

Igualada 
“El fort de Sant Magí: una perla patrimo-
nial igualadina de les guerres carlistes”.
Visitarem un indret en mig de la ciutat 
d’Igualada que ha perviscut el pas del 
temps i que ens descobrirà una construc-
ció singular.
Divendres a les 11 del matí al carrer de 
la Salut, 40

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “Paraula de jueu” de 
Martí Gironell, la continuació de la novel.
la “El pont dels jueus”. Organitza Llibreria 
Aqualata.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

ESTIVAL DE JAZZ 
Igualada 

Carta blanca a...Àlex Cassanyes
Aquest any serà el torn del músic i com-
positor Àlex Cassanyes que ens portarà un 
nonet i un disc per descobrir..
Divendres a les 10 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

DOCUMENTAL 
Capellades 

Projecció del documental “Womanhood”
on la Beryl Magoko comparteix les seves 
sensacions sobre la mutilació genital fe-
menina.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga

DISSABTE 10
VISITA GUIADA 

Igualada 
“El fort de Sant Magí: una perla patrimo-
nial igualadina de les guerres carlistes”.
Visitarem un indret en mig de la ciutat 
d’Igualada que ha perviscut el pas del 
temps i que ens descobrirà una construc-
ció singular.
Dissabte a les 11 del matí al carrer de la 
Salut, 40

TEATRE 
Igualada 

“Encara hi ha algú al bosc”
Cultura i Con�icte i Teatre de l’Aurora 
presenten Encara hi ha algú al bosc. La 
guerra és cadascun dels individus, el que 
li ha succeït a cadascú en concret, la forma 
en què li ha passat, en què li ha canviat la 
vida. ens descobrirà una construcció sin-
gular.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu

III FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA 

Piera 
Amb Maria Sáez al piano interpretant 

Mozart, Blancafort, Schubert, Debussy i 
Schumann,.
Dissabte a les 7 de la tarda al Santuari 
del Sant Crist

TEATRE 
Piera 

44è Concurs de Teatre Amateur. La com-
panyia Génesis Teatro de Peña Fragantina 
de Fraga, ens oferirà l’obra “Invisibles”.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment

TEATRE 
Calaf 

Tardor de Teatre. Microteatre en quatre es-
pais. DE CHOOPING, a la botiga Tot Punt 
; PORCELLANA, a la Sala Felip; ZOIDES 
, a la farmàcia Font Sabala; ESE PÁJARO 
NO PUEDE ESTAR EN ESTA PLAZA, al 
Casino de Calaf
Dissabte a 3/4 de 9 del vespre

VISITA GUIADA 
Capellades 

Jornades europees del Patrimoni: Visites 
guiades a l’Abric Romaní i a l’exposició del
Mirador del Museu Molí Paperer
Dissabte de 10 del matí a 2 del migdia a 
l’Abric Romaní i al Museu Molí Paperer.

DIUMENGE 11  
VISITA GUIADA 

Igualada 
“El fort de Sant Magí: una perla patrimo-
nial igualadina de les guerres carlistes”.
Visitarem un indret en mig de la ciutat 
d’Igualada que ha perviscut el pas del 
temps i que ens descobrirà una construc-
ció singular.
Diumenge a les 11 del matí al carrer de 
la Salut, 40

TEATRE
Igualada 

Farrés brothers i cia presenta “Orbital”. Un 
espectacle que gira al voltant de les relaci-
ons interplanetàries, les òrbites humanes i 
la ciència, fet amb poètica, amor i humor.
Diumenge, a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

III FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA 

Piera 
Amb Anna Puche, soprano, i Antoni 
Besses al piano interpretant peces de Sc-
hubert, Brahms, Strauss, Granados, Mom-
pou i Falla,.
Diumenge a les 7 de la tarda al Santuari 
del Sant Crist

CONCERT-VERMUT 
Capellades 

Concert-vermut amb el duet format per
Raül Benéitez la �auta travessera i veu i 
Toni Romero a la guitarra.
Diumenge la 1 del migdia a la cafeteria 
de la Lliga

40È CONCURS 
FOTOGRÀFIC “TÍPICS 
TRES TOMBS 2020”
Mostra de les imatges que han par-
ticipat en el 40è concurs fotogràfic
“Típics tres tombs 2020”. 
Del 9 al 30 d’octubre a la seu d’Òm-
nium Cultural Anoia.

RITMES. JOSEP CAM-
PENY I SANTAMARIA
L’exposició vol posar en valor l’obra 
d’aquest escultor d’arrels iguala-
dines, amb una important carrera 
escultòrica a nivell nacional i inter-
nacional. 
Fins al mes de febrer de 2021 al Mu-
seu de la Pell d’Igualada

UNA PETITA PART DEL 
MON
De Sara&BUGS. 
Quadres sobre tela de cotó i altres 
articles de fusta pintats a mà utilit-
zant tècnica acrílica-mixta. Pintures 
originals, i objectes il·lustrats. 
Fins el 30 d’octubre al Punt de Lec-
tors de la Biblioteca Central

COMBUSTIÓ.BIBLIÒFIL.
INTERNA
Amb motiu de l’incendi que es va 
produir al magatzem de la llibreria
Llegim...? agraïm les mostres de su-
port i l’ajuda rebuts
Fins el 21 d’octubre a Llegim...? Lli-
breria

ANTONI M. BADIA I 
MARGARIT: FILÒLEG, 
GRAMÀTIC I LINGÜISTA
La Generalitat ha declarat l’any 2020 
Any Badia i Margarit, amb motiu del 
centenari del seu naixement. Badia i 
Margarit tenia vincles amb Igualada
Fins al 17 d’octubre a la Biblioteca 
Central

CATARSI
De Sílvia Isach
Catarsi és l’exteriorització i expres-
sió visual, de forma simbòlica, dels 
diferents estats emocionals pels que 
va passar Sílvia Isach durant la lluita 
per la vida i pèrdua del seu pare
Fins al 25 d’octubre a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions

EXPOSICIONS
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La Serra de Rubió viu el pitjor incendi de la història a 
l’Anoia, i una explosió de gas causa tres morts a Igualada
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JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

T othom, entre els que ja 
tenen una edat, recor-
den l’incendi de Rubió, 

l’estiu de 1986. En aquell mo-
ment, de llarg, va ser el pitjor 
incendi de la història a la co-
marca, i un dels més terribles 
del país. 
Va ser el cinc de juliol. Prop 
de 5.000 hectàrees van quedar 
del tot devastades. Avui, en 
bona part d’aquelles terres que 
eren bonics boscos, hi veiem 
un gran parc eòlic, construït 
molts anys més tard d’aquella 
tragèdia. Però l’incendi va ar-
ribar més lluny, tocant el Bages 
i Montserrat. 
Segons les dades d’aquells dies, 
el 85% del bosc de la zona va 
quedar calcinat i, de fet, avui 
molt espai encara no s’ha re-
cuperat del tot. Una foguera 
encesa per uns excursionistes 
que volien preparar carn a la 
brasa va ser l’origen de l’in-
cendi. Era primera hora de la 
tarda, i la temperatura elevada 
i el fort vent van ajudar a pro-
pagar ràpidament les �ames, 
que s’acostaren de seguida a les 
masies de Rubió, agafant per 
sorpresa a molts pagesos, que 
eren a casa fent la migdiada. 
El malson va  durar quatre dies 
sencers. Prop de 300 persones 

1986 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Les flames de l’incendi, vistes des d’Igualada, el juliol de 1986. AFMI.

van haver de ser evacuades, 
moltes d’elles veïnes de masos 
aïllats, on era complicat l’accés 
per als camions de bombers. 
El foc va arribar a cremar por-
cions dels municipis, a l’Ano-
ia, de Rubió, Veciana, Jorba, 
Copons, els Prats de Rei, Calaf, 
Òdena i Sant Martí Sesgueio-
les. Les columnes de fum -bar-
rejat amb el vermell del foc- es 
veien fàcilment des d’Igualada 
i Manresa.

Explosió a Igualada

No va ser l’única mala notícia 
de l’any. N’hi ha una altra, les 
conseqüències de la qual, en-
cara avui són ben visibles. 
El 3 de febrer de 1986, tres 
persones van morir i tres més 
van resultar ferides, una d’elles 
de gravetat, en una explosió de 
gas al número 16 de la carrete-
ra de Manresa, d’Igualada, en 
una �nca que també dóna al 
carrer Trobadiners. 
El sinistre va ser ocasionat 
per l’explosió d’una caldera de 
calefacció de gas instal·lada a 
la casa feia escassos dies pel 
mateix inquilí, segons que pu-
blicà la premsa de l’època. Una 
de les persones ferides, Teresa 
Comaposada, de 55 anys, va 
ser rescatada gairebé sense 
cap dany després de romandre 

sepultada sota dos metres de 
runa durant més de cinc ho-
res.
L’explosió va tenir lloc a 2/4 
d’una del migdia. Feia poca 
estona que havia tornat el sub-
ministrament d’energia elèc-
trica, interromput des de dies 
abans a causa de les nevades. 
El edi�ci sinistrat comptava 
amb soterrani, planta i baixa i 
un pis. L’explosió ho va esfon-
drar totalment.
En el moment de produir-se 
el sinistre els cinc membres 
de la família Rosich-Comapo-
sada es trobaven a la casa. Els 
primers a ser rescatats entre la 
runa van ser Antonio Rosich 

Genovés, de 57 anys, comer-
ciant, i el seu �ll Jaume, de 14 
anys, tots dos amb vida. Poste-
riorment van ser localitzats els 
cadàvers de la nena de 12 anys, 
Montserrat Rosich, i de la seva 
àvia materna, Filomena Rius 
Camps, de 77. Així mateix, va 
ser trobat el cos d’Ana Peiró 
Rius, de 67 anys, llogatera de 
l’edi�ci annex, que també va 
quedar parcialment esfondrat.
Immediatament es van inici-
ar les tasques de recerca de la 
sisena persona que es trobava 
a la casa. Més de 50 persones, 
bombers, policies nacionals, 
guàrdies civils, policies mu-
nicipals i empleats d’una em-

presa de màquines excavado-
res, van col·laborar en la tasca, 
�ns que van arribar a la dona 
enterrada, Teresa Comaposa-
da, de 55 anys, atrapada sota 
de la rentadora i el safareig 
on estava ubicat el soterrani 
del seu habitatge. Una biga de 
fusta creuada sobre els dos ob-
jectes mantenia atrapat el seu 
cos, però li va salvar la vida, 
expliquen les cròniques dels 
diaris. Tots els mitjans d’àmbit 
nacional es van fer ressò del 
cas.
Avui encara es pot veure el so-
lar on hi havia l’edi�ci on, gai-
rebé 35 anys després, no s’hi 
ha construït res.

Anunci publicat a La Veu de l’Anoia el 1986. Solar de l’antic edifici entre la Ctra. de Manresa i el c/Trobadiners, on es va produïr l’explosió.
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Òpera al Casal
A Tous •  Il puritani

REDACCIÓ/ 

Per encetar la programació de la 
nova temporada, el cinema de 
Sant Martí de Tous proposa una 

experiència molt especial: la projecció 
de tres òperes.
Serà els dissabtes 10, 17 i 24 d’octubre 
a les 6 de la tarda. El dia 10 es podrà 
veure Il puritani, de Vicenzo Belli-
ni, una producció clàssica del Met de 
Nova York, dirigida per Patrick Sum-
mers, interpretada per Anna Netrebko 
(diuen que és la nova Maria Callas) i 

Eric Cutler.
El dia 17 d’octubre, segona sessió lírica 
amb La Boheme de Giacomo Puccini, 
en versió cinema i direcció de Robert 
Dorheim, amb Anna Netrebko i Ro-
lando Villazon i el dissabte 24 d’octubre 
li tocarà el torn a Il Trovatore, de Gui-
seppe Verdi. Una producció de la Sta-
atsKapell de Berlin, dirigida pel reputat 
Daniel Barenboim, interpretada per 
Anna Netrebko i Placido Domingo.
Tres òperes de repertori que sens dubte 
ens oferiran un gran espectacle de mú-
sica i cant.

Per als devots d’Allen
Estrena •  Ri�ing’s Festival

REDACCIÓ/ 

Un matrimoni assisteix a festival 
de cinema de Sant Sebastià, 
on acabaran enamorant altres 

persones. Ella té un romanç amb un 
important director de cinema francès 
i ell s’enamora d’una bella dona espa-
nyola que hi viu. El que comença com 
un simple esdeveniment de cinema, es 
converteix en una aventura sentimen-
tal on la comèdia jugarà un paper fo-
namental.
Una comèdia romàntica dirigida per 
Woody Allen que resoldrà d’una ma-
nera divertida.
El �lm destil·la alegria, frescor i aire de 

vacances, les mateixes virtuts de La ta-
verna del irlandès (J. Ford, 1963). Aquí 
les vacances transcorren a Sant Sebas-
tià, en el seu festival, marc idoni perquè 
Allen, lligant de nou una trama coral 
de frustracions sentimentals, adulteris 
i enamoraments sobtats que �ueix amb 
aèria precisió, deslligui la seva pertinaç 
cinefília amb una cascada de cites i de-
claracions de amor, reelaborant visual-
ment obres cabdals de Bergman, We-
lles, Fellini o Godard.
I com a la cirereta del pastís un for-
midable Wallace Shawn passejant pels 
carrers, places i parcs de la ciutat de 
Sant Sebastià com el mateix Woody per 
Manhattan.

Fronteres
El racó del Cineclub •  Adú

RICARD FUSTÉ/ 

El dijous 15 d’octubre, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cinema 
i dintre del Cicle Gaudí, el 

Cine-club presenta la producció del 
2020 Adú, dirigida per Salvador Cal-
vo
Els problemes a l’Àfrica i el drama 
dels immigrants i quatre històries 
en una: dos nens que volen arribar 
a Europa des del Camerun i toparan 
amb la tanca de Melilla; uns guàrdies 
civils que no saben com enfrontar-se 

a la situació; un activista mediambi-
ental que lluita contra la cacera furti-
va –d’elefants, bàsicament-, i el retro-
bament entre un pare i la seva filla. 
Tots els casos són prou complicats.
La denúncia del drama col·lectiu i 
els drames individuals es conjuguen 
i funcionen perfectament gràcies 
a una contenció que no impedeix 
l’emotivitat. A més, què podria fallar 
amb un repartiment encapçalat per 
dos dels millors actors espanyols del 
moment com són Luis Tosar i Anna 
Castillo?
 



EXPLOTA EXPLOTA
Espanya. Musical. De Nacho Alvarez. Amb Ingrid García 
Jonsson, Verónica Echegui, Fernando Guallar   
Maria (Ingrid García-Jonsson) és una jove ballarina amb 
un fort anhel de llibertat en l’Espanya dels anys 70. L’època, 
marcada per la censura pròpia de la dictadura, sobretot a 
la televisió, di�culta que Maria compleixi el seu somni. No 
obstant això, ella lluitarà �ns aconseguir-ho.

   ESO QUE TU ME DAS
Espanya. Documental. De Jordi Evole i Ramon Lara. Amb 
Jordi Evole i Pau Donés
El 2015, el cantant de Jarabe de Palo, Pau Donés, és di-
agnosticat de càncer. Durant cinc anys, l’artista conviu amb 
aquesta terrible malaltia i, vint dies abans de morir, decideix 
trucar a Jordi Évole des de l’hospital per gravar aquest docu-
mental. D’aquesta manera, el resultat d’aquesta xerrada en-
tre dos amics va ser l’última entrevista de el cantant, que no 
va voler anar-se’n sense deixar el seu testimoni i agraïment 
per tot el que havia rebut.

   GREENLAND: EL ULTIMO REFUGIO
EEUU. Ciència-Ficció. De Ric Roman Waugh. Amb Gerard 
Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn. 
Un matrimoni a punt de separar ha de tractar de garantir 
la seguretat del seu �ll i ells mateixos quan una catàstrofe 
s’acosta cap al planeta. Un objecte de l’espai està a punt de 
topar amb la Terra i aquesta família és escollida per entrar 
en un búnquer subterrani. Tan sols compten amb 48 hores 
abans que el món que coneixen es destrueixi per sempre..

   PUÑALES POR LA ESPALDA
EEUU. Crimen  De Ryan Johnson. Amb Daniel Craig, Chris 
Evans, Ana de Armas
El famós novel·lista de misteri Harlan �rombey (Chris-
topher Plummer) convida a la seva extensa família disfunci-
onal a la seva mansió en el seu 85 aniversari amb l’esperança 
de reunir-los a tots. Quan és trobat mort a la seva mansió, 
l’inquisitiu i cortès detectiu Benoit Blanc (Daniel Craig) és 
cridat per investigar. Molt aviat, tots en la família es tornen 
sospitosos .

RIFKIN’S FESTIVAL
EEUU. Comèdia romàntica. De Woody Allen. Amb   Elena 
Anaya, Sergi López, Louis Garrel
Un matrimoni assisteix a festival de cinema de Sant Se-
bastià, on acabaran enamorant altres persones. Ella té un 
romanç amb un important director de cinema francès i ell 
s’enamora d’una bella dona espanyola que hi viu. El que co-
mença com un simple esdeveniment de cinema, es conver-
teix en una aventura sentimental on la comèdia jugarà un 
paper fonamental.

ADÚ
Espanya. Drama. De Salvador Calvo. Amb Luis Tosar, 
Anna Castillo, Álvaro Cervantes
Un nen de sis anys i el seu germà gran esperen, amagats en 
una pista d’aterratge al Camerun, el moment adequat per 
colar-se en un avió que els porti a Europa. No massa lluny 
d’allà, un activista mediambiental contempla horroritzat a 
un elefant mort i sense ullals.

   UN DIVAN EN TUNEZ
França. Drama. De  Manele Labidi. Amb Golshi�eh Fara-
hani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled.
Després d’estudiar durant diversos anys a París, Selma 
(Golshi�eh Farahani), una psicoanalista, torna a Tunísia 
amb el somni d’obrir la seva pròpia clínica de psicoteràpia, 
just després de la revolució social i política que ha tingut 
lloc allà. Malgrat que els començaments són difícils, tractant 
a pacients nous i adaptant-se als problemes ocasionats per 
les seves diferències culturals, aviat la demanda de treball 
superarà les seves capacitats

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

RIFKINS’S FESTIVAL 
Dv: 20:30
Ds: 20:00
Dg: 19:30
Dll: 17:00

ESO QUE TU ME DAS 
Dv: 18:30
Ds: 18:00
Dg: 17:30
Dll: 19:30
Dc: 20:00

ADÚ (Cineclub) 
Dj: 20:00

1/GREENLAND. EL ULTIMO REFUGIO
Dv a Dg: 17:00/19:30/22:00
Dll: 16:00/18:30/21:00 
Dt a Dj: 18:30/21:00

2/RIFKINS FESTIVAL 
Dv a Dg: 17:10/19:50
Dll: 16:10/18:50
Dt a Dj: 18:00/20:45
2/RIFKINS FESTIVAL (VOSE) 
Dv a Dg: 22:25
Dll: 21:25

4/ COMO PERROS Y GATOS. LA PA-
TRULLA UNIDA
Dv a Dg: 18:15
Dll: 17:15
Dt a Dj: 17:30
4/ ESO QUE TU ME DAS
Dv a Dg: 20:30/22:15
Dll: 19:30/21:15
Dt a Dj: 19:25
4/ TENET
Dt a Dj: 21:10

5/ TRASTO
Dv a Dg: 17:40
Dll: 16:40
Dt a Dj: 17:45
5/ ESO QUE TU ME DAS
Dv a Dg: 19:40
Dll: 18:40
Dt a Dj: 20:15
5/ RIFKINS FESTIVAL
Dv a Dg: 21:20
Dll: 20:20
Dc i Dj: 22:00
5/ RIFKINS FESTIVAL (VOSE)
Dt: 22:00

6/ PINOCHO
Dv a Dg: 21:30
Dll: 20:30
6/ COMO PERROS Y GATOS
Dv a Dg: 17:30/19:20
Dll: 16:30/18:20
Dt a Dj: 17:40/19:30
6/ AFTER. EN MIL PEDAZOS
Dt a Dj: 21:30

7/ EXPLOTA EXPLOTA 
Dv a Dg: 17:20/19:55
Dll: 16:20/18:55
Dt a Dj: 17:50/20:25
7/ AFTER. EN MIL PEDAZOS 
Dv a Dg: 22:25
Dll: 21:25

8/EXPOTA EXPLOTA 
Dv a Dg: 21:40
8/EL ARCO MAGICO
Dv a Dg: 17:35
Dll: 16:35
Dt a Dj:17:20
8/ PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2 
Dv a Dg: 19:35
Dll: 18:35
Dt a Dj: 19:15

ÒPERA: IL PURITANI, de Be-
llini
Ds: 18:00
PUÑALES POR LA ESPALDA
Dg: 18:00
UN DIVAN EN TUNEZ
Dg: 19:55
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Com exageres, tio, un aparell per saber quanta sola gastes! / 2. In-
corpora al cens de la ciutat castellana. Estranyament severa, la forma dels llavis sortits / 3. 
Mica de mica. Con�rmar el veredicte de la balança. D’en Tim a en Tom / 4. Així quedarà 
Cuba en faltar-li el cap. Si és natural és que és especial / 5. I aixó també hi rima, però a 
l’espai. Mala ruta, la del bergant / 6. Per fugir no li cal ni fer una corredissa. En blanc i 
negre / 7. Per culpa del virus, com a la neurosi de la neura. Gregues insòlitament toies / 
8. Del centre de la circumferència cap a la dreta. Adverbi que ni compta bé ni accepta re / 
9. Gusarapa Urbana. Quin xut, encara calarà foc! Nil tot revoltat / 10. És per... és per tenir 
esperança. Aquest tampoc es compta, ja en fa masses / 11. Poca solta. Resum començant 
pel �nal. Les bessones fatxoses / 12. Escassa importància. Transposició de sons amb un 
objectiu: la tesi / 13. És tan eixuta i salada que de tallar-ne em queda la mà moixa. Engega 
la padrina.

VERTICALS: 1. Aplanat i curt de nas, com l’Albert l’estranger. Aquest sí que es compta: 
diumenge passat / 2. Original Versió. Viu en un iogurt i no para mai quiet. Del morir és 
el néixer / 3. Encara no és admiradora, de moment està observant. Al principi sol anar a 
parar al llit / 4. Gom a gom municipal. Si fossin morenes no haurien sortit tan grosses. 
Identitat inconeguda / 5. Treballadores del suro a l’amanida. Es planti a l’estany venint del 
fons / 6. A la punta de la llengua. Al presidi encara els esperen a sopar. Sospita que en Met 
s’en�larà / 7. Cosí del pèsol, d’aspecte més licoresc. Preparada a estar disposada / 8. Coixí 
�nancer. Compravenda d’objectes sagrats per a�nitat amb en Simó / 9. Posicions vers les 
altures. Rau en la contesta / 10. Abracen en Salvador. Ni cretins ni cabrons: sectors inal-
terats de l’escorça terrestre. Ve fent el pi / 11. Ara mateix, quan tot són cuques. Breu con-
cessió solar al protagonisme lunar / 12. En Manosas s’altera de mala manera, amb aquests 
illencs polinèsics. Com que no té pietat, amb un article neteja ca la veïna.

passatemps
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Troba les 7 diferències

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                        
2                       
3                      
4                       
5                    

6                   

7                     
8                    
9                    

10                       
11                      
12                      
13                     

 

C O M P T A P A S S E S 

A V I L A   E V E R S A 

M   R E P E S A R   T M 
U B A   E V O L U C I O 

S I D E R A L   T R U A 

  F O N E D I S S A   N 

V I R O S I   I O T E S 
I D A R   T A M P O C   
G U   M I S T O   N L I 

 E S P E R   E N E S I M 
 S   I S E T N I S   P P 
 I M P   M E T A T E S I 
 M O I X A M A   A V I A 

             



Octubre
9: Dionís; Joan Leonardi; Abraham; Lluís Bertran.

10: Mare de Déu del Remei; Tomàs de Villanueva; Sabí, . 
11: Soledat Torres Acosta; Germà.

12: Mare de Déu del Pilar; Serafí de Monte Granario.  
13: Eduard; Celedònia.

14: Calixt I, papa; Just; Fortunata 
15: Teresa de Jesús; Bru; Tecla, 

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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ESGLÉSIA / LA VEU 

El Secretariat Interdi-
ocesà de Catequesi 
de Catalunya i Bale-

ars (SIC) continua apostant 
per una catequesi presencial 
i comunitària per al procés 
d’iniciació cristiana d’infants, 
adolescents i joves (0-16 
anys) i adults, salvaguardant 
sempre les mesures de pre-
venció i higiene. La catequesi, 
a�rmen, és un servei de la co-
munitat parroquial equipara-
ble a les activitats educatives 
de caire social i de lleure, no 
una activitat extraescolar.
Per aquest motiu proposen 
algunes mesures per a curs 
vinent que caldrà adaptar 
a cada realitat i que estaran 
subjectes als canvis que l’ac-
tualitat sanitària vagi exigint.
També insisteixen en la im-
portància de l’ús de les no-
ves tecnologies digitals per a 
complementar la catequesi o 
realitzar-la en les situacions 
en les quals no sigui possible 
ferla en la comunitat parro-
quial.
Es recomana de començar la 
catequesi després de la festi-
vitat del Pilar perquè hi hagi 
més marge de temps per a 
valorar els protocols escolars. 
Aquest temps previ s’apro-
�tarà per a les reunions de 
catequistes, les trobades amb 

pares i mares o bé les inscrip-
cions, que es recoman SW 
ferles utilitzant mitjans digi-
tals (el model es pot trobar al 
web sic-catequesi.cat/recur-
sos).
Com a mesures de seguretat 
caldrà portar mascareta, ren-
tar-se les mans abans i des-
prés de la sessió, mantenir la 
distància mínima de segure-
tat, desinfectar les superfícies
i garantir la ventilació dels es-
pais. L’entrada i la sortida es 
pot fer esglaonada per grups, 
que es recomana que sempre 
siguin els mateixos.
En l’aspecte higiènic també és 
imprescindible que els alum-
nes portin el seu material i no 
el comparteixin; en cas con-
trari caldria desinfectar-lo.
Des del SIC també plante-
gen altres escenaris, com en 
cas de con�nament o una 
catequesi semipresencial, i 
apel·len a la responsabilitat i 
col·laboració dels pares, com 
a primers educadors en la fe 
dels seus �lls, amb els rectors 
i l’equip de catequistes.

Mesures per a la represa 
de la catequesi

Es recomana de co-
mençar la catequesi 

després de la festivitat 
del Pilar perquè hi hagi 
més marge de temps per 
a valorar els protocols

ESGLÉSIA / LA VEU 

Aquest 7 d’octubre, i 
per sisè any conse-
cutiu, l’Església ens 

convidava a celebrar la Jor-
nada Mundial per un Treball 
Decent. Aquesta jornada és 
una crida a mobilitzar-nos 
contra l’augment de la preca-
rietat provocada, entre altres 
causes, per la pandèmia.
Aquesta jornada és també 
una crida a defensar un tre-
ball decent i accessible, amb 
unes condicions dignes. I és 
a més un toc d’atenció als go-
verns, per tal que sigui possi-
ble un nou sistema productiu 
que generi ocupació i que, en 
el món del treball, l’home si-
gui el centre i no un simple 
engranatge de la cadena de 
producció.
El manifest que han donat a 
conèixer les organitzacions 
d’Església reivindica aquesta 
jornada del 7 d’octubre, per 
tal de “fer visible la precarie-
tat que sofreix el món del tre-
ball”. Com diu el manifest, “la 
crisi de la pandèmia ha posat 
de relleu les debilitats estruc-
turals de l’Estat de benestar a 
Espanya i la necessitat de tre-
ball decent per al desenrotlla-
ment d’una societat fraterna”.
Com ens recorden les orga-
nitzacions d’Església que han 
convocat aquesta jornada, 
“aquesta crisi ens ha ensenyat 
que es pot consumir menys 
i millor” i que “els serveis 
d’aquells o�cis menys valo-
rats, social i econòmicament, 
són els que sostenen la vida”.
La crisi que estem patint, 
agreujada per la Covid-19, 
ens posa al davant la situa-
ció difícil “en la que ens tro-
bem” i que “està visibilitzant 
les conseqüències d’un model 
productiu incapaç de generar 
ocupació”.
I és que la realitat que viu el 
món del treball és dramàtica, 
“amb ocupació que es destru-
eix, xifres d’ERTO i atur dis-
parat i protecció social que no 

arriba als que en tenen dret”. 
El manifest denuncia també 
els “treballs en condicions 
laborals precàries, ratllant la 
vulneració de drets”. I és que 
degut a aquesta crisi, “molta 
gent es veu obligada a acudir 
als serveis socials públics, als 
recursos de les organitzacions 
d’Església o a l’ajuda de les 
comunitats parroquials i veï-
nals per poder subsistir”.
Enmig d’aquesta situació tan 
difícil per a tantes famílies, 
el col·lectiu que ha proposat 
aquesta jornada, posa de re-
lleu, com a valor positiu, “la 
solidaritat i el suport que hem 
descobert” i permet que mol-
ta gent no acabi en la misèria 
més absoluta.
El manifest valora “el treball, 
en la mesura que ens digni�-
ca com a �lles i �lls de Déu” 
i per això, “davant aquestes 
circumstàncies” demana “al-
çar la veu i lluitar cada vega-
da amb més força, perquè el 
treball decent sigui possible”. 
A més, aquest text presenta 
la “necessitat d’una esperança 
que ens permeti veure l’ho-
ritzó a través d’aquestes situ-
acions que sofreix el món del 
treball”.
Per tal de trobar unes soluci-
ons que ajudin els qui patei-
xen la crisi econòmica, el ma-
nifest amb motiu d’aquesta 

Jornada Mundial per un Tre-
ball Decent, presenta aques-
tes cinc propostes:
En primer lloc es demana 
“apostar per un nou sistema 
productiu, capaç de generar 
ocupació”.
També es vol “aconseguir el 
reconeixement social i labo-
ral dels treballs essencials per 
a la vida, amb unes condici-
ons laborals que permeten a 
les persones sortir de la po-
bresa”.
En tercer lloc, el manifest de-
mana “reconèixer el dret a la 
protecció social”.
El quart punt exigeix “garan-
tir l’ingrés mínim vital” per a 
les persones que el necessitin.
Finalment es demana “asse-
gurar la percepció del subsidi 
extraordinari a les treballa-
dores de la llar, reconeixent 
el seu dret a la prestació per 
desocupació, a l’igual que a la 
resta de les persones treballa-
dores”.
Tant de bo que, amb l’ajuda 
de tothom, els polítics treba-
llen per aconseguir un treball 
decent per a tantes persones 
que, o bé estan a l’atur, o bé 
treballen en condicions in-
dignes.

Josep Miquel Bausset, mon-
jo de Montserrat

L’Església ens convida a una jornada 
per “fer visible la precarietat que 
sofreix el món del treball”
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Elaboració:

I... bon profit! 

gastronomia

Ingredients per a:
4 persones

• Pollastre 1
• Romaní fresc 2 bran-
ques
• Gra d’all 2
• Llimona o taronja 1
• Pebre negre mòlt
• Sal
• Figues 400 g
• Pebrot fresc picant al 
gust
• Oli d’oliva verge extra

Pollastre  al forn amb �gues 
i romaní

Si ho fas amb un pollastre sencer, has de separar les cuixes, 
aletes i pits (senceres o en dos trossos grans). En un bol gran 
col·loca el pollastre trossejat, salpebre’l i afegeix les fulles del 
romaní (descarta la branca), l’all ratllat o picat molt � i la 
pela de llimona o taronja ratllada. Barreja-ho tot bé amb la 
mà perquè s’impregnin tots els trossos, tapa el bol amb �lm i 
deixa que reposi a la nevera com a mínim dues hores i si pot 
ser tota la nit.

Passat el temps, encén el forn a 200 º C. Mentre s’escalfa posa 
el pollastre sobre dues safates de forn: en una les aletes, cuixes 
i en una altra els pits. Deixa el màxim d’espai possible entre 
peces, per posar-hi les �gues, tallades en meitats o quarts. Si 
t’agrada el picant, talla � un o dos pebrots i col·loca’ls per so-
bre del pollastre i les �gues. Rega-ho tot generosament amb 
oli d’oliva i introdueix ambdues safates al forn.
Perquè es cuini correctament l’ideal és deixar la safata de pits 
durant entre 25 i 30 minuts i la de la resta de peces entre 30 
i 40. En qualsevol cas, el pollastre estarà a punt quan la pell 
estigui ben daurada. Serveix immediatament.  

 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

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 

  amb secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5-  08700 - IGUALADA 
racodeltraginer@gmail.com

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

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a



              

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

GUIA DE SALUT  |  55Divendres, 9 d’octubre de 2020

-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 9:  SECANELL

Òdena, 84
 DISSABTE 10:  MISERACHS

Rambla Nova, 1

DIUMENGE 11:  
BAUSILI

Born, 23
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 12:   
BAUSILI

Born, 23
(9:00- 22:00)
CASAS V.
Soledat, 119

(22:00 - 9:00h)
DIMARTS 13:  PILAR

A. Mestre Montaner, 26

DIMECRES 14:  ROSA 
VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIJOUS 15: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIVENDRES 16:  LA CREU
P. de la Creu, 7

Quiromassatge
Massatge TNDR
Massatge esportiu
Re�exologia podal
Flors de Bach
Hipnosi
Reiki



Jennifer Queraltó/  
Propietaria: d’Aquí tu reforma

Soc d’Igualada , de tota la vida, del barri del Set Camins. Tinc 30 anys. El negoci el portem entre el 
meu marit i jo. Soc la propietària del negoci Aquí tu reforma, amb tot el que comporta: administració 
i assessorament.

Aquí tu Reforma, és una franquícia? 

Sí, som una xarxa de 80 franquícies distribuïdes 
a les principals ciutats d’Espanya.

És una empresa nacional amb diferents oficines arreu 
de tot l’estat i nosaltres estem ubicats al carrer Sant 
Magí. 

Des de quan fa que teniu aquesta seu?

Aquí tu Reforma està present a les principals ciutats de 
l’estat, això ens aporta molt de valor, ja que compartim 
coneixements amb els franquiciats de tot arreu i des 
de central se’ns ajuda molt amb eines tecnològiques, 
formació, màrqueting i consultoria, entre d’altres 
serveis. Nosaltres estem ubicats al carrer Sant Magí 
des del mes de juliol d’enguany i ja vam començar 
conjuntament amb Aquí tu Reforma.

Aquí tu Reforma està avalada pel col·legi 
d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers 
d’edificació. Quin és el rol d’aquests col·laboradors?

Aquí tu Reforma va signar un conveni amb el Col·legi 
amb el compromís de professionalitzar el sector, 
vetllar per la diversitat i establir accions per divulgar 
la reforma com a eina per aconseguir ciutats més 
sostenibles, atès que una reforma millora la eficiència 
energètica de la llar. 

Tenim un compromís per promoure un consum més 
eficient de l’energia, tant per respecte al medi ambient 
com per estalvi econòmic: un bon aïllament, un canvi 
de caldera o un sistema domòtic ens permeten estalviar 
fins un 30% d’energia.

En quin moment es troba el sector de la reforma?

La llar s’ha convertit en el nostre refugi, ja no és només 
un espai de descans, ara també hi treballem i és part 
del nostre oci i les obres de reforma s’han incrementat 
des del confinament.

El sector de la reforma és un sector meravellós, no 
ens podem oblidar del nostre objectiu: crear llars on 
la gent sigui feliç. Malauradament, al ser un sector 
molt atomitzat -moltes petites empreses- i sovint poc 
professionalitzat, ha fet que la reforma sigui un sector 
al qual la gent és reticent: sempre escoltem històries 
de reformes que no acaben mai, o pressupostos que 
acaben disparant-se... Per aquest motiu neix Aquí tu 
Reforma, per donar seguretat a les persones.

Se sap que ara amb tot el tema de la Covid-19 la 
gent pren consciència en estar més per casa, ja 
sigui perquè teletreballen o no volen sortir massa 
al carrer i volen fer canvis a la seva llar, ja sigui 
mobiliari, habitacions.... Us heu notat un augment 
en sol·licituds de pressupostos?

Sí, sense dubte. Especialment a l’estiu s’ha duplicat 
l’interès per fer reformes en comparació amb l’any 
passat. Som més conscients que mai de la importància 
de la nostra llar, i la reforma és l’eina perfecta per viure 
a l’espai que realment s’adapta a les nostres necessitats. 
Al juliol, les reformes van créixer un 56% respecte 
al juny per la demanda acumulada dels mesos de 
primavera i perquè hem tornat a connectar amb les 
nostres llars durant el confinament.

Teniu algun tipus de finançament o facilitats de 
pagament a l’hora de fer reformes? 

Sí, disposem d’AQUI crèdit, la primera plataforma de 
finançament pròpia amb terminis des d’un any fins a 
10.

Es pot demanar pressupost per mitjà de la web? En 
cas afirmatiu, després hi aneu a comprovar mides i 
fer propostes d’assessorament?

Sí, es demana pressupost a www.aquitureforma.com 
però sempre fem assessorament personalitzat.

Què us diferencia de la vostra competència?

El servei i l’atenció personalitzada, a més d’oferir 
serveis com finançament o disseny.

Hi ha gent que viu la política amb tanta intensitat que només veuen enemics i atacs personals en qualsevol comentari, que no sigui 
de lloança pels seus. Setmanes de morros, uns per no ser “comprensius” amb la gestió de la pandèmia i els altres perquè no es 
“denuncien” les polítiques hipòcrites dels seus companys polítics. A la Conca els enfrontaments s’han anat focalitzant entre inte-
ressos particulars – interessos col·lectius; polígons buits - manca de terreny per la indústria; preservar la natura tal com s’ha 
rebut – considerar-la un actiu econòmic i centralisme - autonomia – independència.  Debats sovint interessats, on es diu el que 
convé pensant en les properes eleccions i no en el bé del país. Poc es parla de com superar els efectes de la pandèmia, ni de com 
es crearà riquesa, ni d’eliminar desigualtats. Es prefereix discutir sobre economies “prehistòriques”, de l’escalfament global, del 
paisatge, d’urbanisme “quàntic”, en lloc del canvi d’era que estem enfrontant. Els que diuen “entendre” de sanitat fan un manifest 
a escala estatal dient que “en la salut, els governants manen però no en saben”. I és que no saben de gran cosa, però tenen el 

Pia Prat Jorba @Pia Prat

Divendres, 9 d’octubre de 2020

Espai patrocinat per:

“Reformar l’habitatge és clau
 per al benestar físic i emocional” 

Aqui tu Reforma C/Sant Magí, 113 | Igualada | Tel.639 666 077 
jennifer.queralto@es.aquitureforma.com




