
Dels 819 PCR’s i tests que s’han fet només a Igualada la darrera setmana, un 6,7% han estat positius. La taxa de risc a la ciutat és de 352.
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L’EDITORIAL

Responsabilitat...
E fectivament, els ciutadans tenen la seva impor-

tant quota de responsabilitat i han de complir 
les mesures recomanades per evitar la trans-
missió de virus en la mesura del possible. Te-

nim una segona onada al damunt, i, si bé és cert que 
aquí estem lluny de les dades de març, és molt clar que 
la situació està canviant a pitjor, i ràpidament. Tornarem 
a seguir les pautes que ens 
marquen, i alguns sectors 
econòmics tornaran a pa-
tir mesures dràstiques que 
afecten a moltes famílies.
Però les autoritats han de 
saber que amb això no n’hi 
ha prou. 
La lluita eficaç contra el 
virus en països com Ale-
manya, Corea de Sud o 
Islàndia, per posar alguns 
exemples, no s’ha degut 
només a la responsabilitat dels ciutadans: el virus segueix 
sent una responsabilitat col·lectiva, com diu amb insis-
tència l’Organització Mundial de la Salut. Hi ha una gran 
responsabilitat dels governs tant central com català. L’es-
perpent que viu Madrid aquests dies clama al cel però 
per desgràcia no és únic. Falta direcció, falten tests, falten 
controls a l’arribada de passatgers en els aeroports, i falta 

capacitat de seguiment i rastreig dels contagiats. Falten 
metges i infermeres. Resulta que el nostre sistema sanita-
ri no és tan bo com ens deien. També falten ajudes perquè 
els comerciants puguin adaptar els seus locals, igual que 
falten metros i autobusos que evitin les aglomeracions i 
ara mateix, compensar els centenars de bars i restaurants 
que hauran de baixar la persiana... alguns per sempre.

Està clar que allò que 
s’ha fet i ens han dit que 
féssim no ha funcionat 
prou bé. Hi ha coses que 
fallen. I quan això pas-
sa, s’ha de solucionar. I 
no sempre només d’una 
única manera.
També hi ha massa gent 
que no és conscient del 
perill que existeix en-
cara i de la capacitat i 
rapidesa de contagi de 

la covid-19. Els rebrots no són cap broma i encara que 
tinguem la trista experiència de la primera onada amb 
milers de morts a tot el món, no podem permetre que ens 
atrapi de ple una segona fase per dues raons fonamentals: 
preservar les vides humanes i perquè un segon confina-
ment seria la ruïna econòmica i social per a moltes per-
sones. A l’Anoia seria letal. Compte!  

Està clar que allò que s’ha fet 
i ens han dit que féssim no 

ha funcionat. Hi ha coses que 
fallen. I quan això passa, s’ha de 

solucionar. I no sempre igual.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Oriol Junqueras, president d’ERC, 
ha perdut el recurs presentat davant 
el TJUE contra la decisió de l’Euro-
càmara de no donar-li l’escó, ja que 
“El Parlament Europeu no és com-
petent per posar en qüestió la regu-
laritat de la vacant de l’escó. No és de 
la seva incumbència el procediment 
nacional pel qual es va quedar sense 
acta de parlamentari”

Tamara Carrasco, que el 2018 apa-
reixia als mitjans de comunicació 
estatal amb titulars com “Detinguda 
una cap dels CDR per actes terroris-
tes” (El Mundo) o “Terrorisme de 
carrer” (La Razón), ha estat absolta. 
Aquesta notícia gairebé no ha estat 
tractada per aquests mitjans, que 
ara no la identifiquen pel seu nom 

sinó com “una activista” o el mateix 
TSJC com “una dona”. Assetjament 
mediàtic i unes mesures preventi-
ves desproporcionades i que la van 
mantenir confinada a Viladecans 
quan convenia i girar pàgina quan 
ja no s’ha pogut mantenir el mun-
tatge.

Martin Niemöller, pastor luterà 
es va fer popular per aquests text 
escrit en molts memorials jueus: 
“Primer van venir a buscar els co-
munistes i jo no vaig dir res perquè 
no era comunista. Després vingue-
ren a buscar els jueus, i no vaig dir 
res perquè jo no era jueu. Després 
vingueren a buscar els sindicalistes 
i no vaig dir res perquè jo no era 
sindicalista. Després vingueren 
pels catòlics i vaig callar perquè jo 
era protestant. Després vingueren 
per mi, però aleshores ja no queda-
va ningú que digués res”. I després 
de la repressió als catalans ara li 
toca a Pablo Iglesias.

Felip VI, rei d’Espanya, va visitar 
Barcelona per l’entrega de premis 
de la Barcelona New Economy 
Week, en mig de fortes protestes 
per la seva presència. En el seu 

discurs ha dit “cal reforçar la imat-
ge internacional d’Espanya en ter-
mes de competitivitat i l’excel·lència 
productiva. Demostrem una imatge 
d’unitat que proporcioni un entorn 
estable i beneficiós per a les empre-
ses i d’aquesta manera, es generarà 
una major riquesa i ocupació”

Artur Mas, Carles Puigdemont i 
Quim Torra, els tres darrers presi-
dents de la Generalitat, van fer una 
roda de premsa a Perpinyà, o van 
al·ludir a la seva “condició de re-
presaliats i perseguits políticament i 
econòmica, per defensar idees i exe-
cutar accions no violentes” I es va 
demanar “diàleg, negociació, respec-
te mutu i mediació internacional”

Josep Maria Argimon, secretari de 
Salut Pública, ha avisat que “Hi ha 
hagut més de 10.200 persones in-
fectades, unes 1.500 al dia. És un in-
crement molt ràpid. Caldrà adoptar 
mesures contundents per frenar la 
pandèmia els pròxims quinze dies. 
Si no prenem mesures, en dues set-
manes arribaríem a la situació de 
Madrid”, ha advertit que “les pròxi-
mes setmanes seran dures. Un 5% 
d’urgències són ja de malalts covid”. 

Pàries d’una 
pàtria
Al calendari espanyol s’enalteix l’ar-
ribada del 12 d’octubre com a símbol 
històric d’una pàtria de reis, bisbes i 
militars que aconsegueixen fer de la 
submissió al poble ignorant la glori-
ficació de la seva figura i de la Festa 
Nacional. El motiu del Dia de la His-
panitat es remunta a 1492 quan Cis-
tòfor Colom va trobar un continent 
desconegut anomenat Amèrica del 
qual mai més van ser conegudes les 
cultures mil·lenàries torturades i as-
sassinades en nom de Déu i d’Espa-
nya. L’imperi espanyol es va estendre 
per terra de ningú devastant al seu 
pas milers de tribus que van ser sa-
quejades del seu patrimoni natural 
que mai es va utilitzar per a alliberar 
de la fam i de malalties al poble es-
panyol, aquells recursos es van des-
tinar a guerres i armes, recursos que 
van ser extrets per indis esclavitzats i 
mercantilitzats a la mercè de les hor-
ribles i precàries condicions de treball 
a les que estaven exposats a les mines 
en les quals van deixar les seves vides. 
No em val que em surtin patriotes 
a dir que no vam ser els únics ni els 
primers a colonitzar i que a la Roma 
de Juli Cèsar ja s’esclavitzava i assas-
sinava. La cobdícia de l’imperialisme 
capitalista es va cobrar amb milers de 
cultures que van ser aniquilades per 
l’home, l’animal més salvatge que va 
veure la terra néixer.
En què ens convertim com a nació si 
festegem allò que un dia ens va opri-
mir? De la vostra pàtria de toros i ban-
dera, d’aristòcrates i verges, del Viva 
la Muerte de feixistes nostàlgics, jo no 
formo part, jo no vull celebrar el vostre 
orgull nacional. Qui estima a Espanya 
som aquells i aquelles que seguim a la 
trinxera fent front a l’oligarquia ins-
titucional, a la corrupció, a l’atur, als 
desnonaments, al terror i a la repressió 
policial i judicial exercida contra tots 
els pobles d’Ibèria que criden per l’au-
todeterminació i l’alliberament del jou 
estatal al que estan sotmesos. Dels qua-
dres de Picasso, dels versos de García 
Lorca, de les sufragistes Clara Campo-
amor, Emilia Pardo Bazán i Rosalía de 
Castro, de l’arquitectura de Gaudí, de 
la sanitat pública, de metges, científics 
i investigadors de reconegut prestigi a 
l’exterior, d’estar a l’avantguarda en els 
drets LGBTIQ+, del nostre lideratge 
mundial en donació d’òrgans, d’una 
nació de nacions cosmopolita que el 
seu patrimoni cultural cal promoure, 
protegir i preservar. Aquesta és la nos-
tra pàtria i per ella lluitem dia a dia, no 
la festegem una vegada a l’any.
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L’Anoia és una comarca amb serveis, tu-
risme, agricultura i entorn, però som 
una comarca industrial i ens cal sòl in-
dustrial. Sabem que hi ha gent que no 

ho comparteix, per això cal explicar les raons les 
vegades que faci falta.
Els darrers anys la comarca de l’Anoia ha patit 
una crisi darrere d’una altra, de les que hem sor-
tit tocats, si, però amb l’orgull de la supervivència 
de moltes empreses que amb un gran esforç han 
resistit i han seguit lluitant, donant feina a mol-
tes famílies. Aquesta darrera estocada, ara que 
començàvem a recuperar una taxa d’atur que 
s’havia mantingut preocupant, reclama una ve-
gada més un nou esforç, però les empreses no ho 
poden fer soles.
Com Unió Empresarial de l’Anoia, creiem que 
cal que tots, societat, sector públic i el mateix sec-
tor privat sigui conscient que sense una aposta 
empresarial ferma aquesta comarca no aixecarà 
el cap.
Com a Unió Empresarial de l’Anoia, defensem i 
creiem que necessitem sòl industrial per portar 
empreses grans. Perquè? Tothom pregunta. Ja 
tenim empreses a l’Anoia si, és cert, però les que 
tenim no poden donar feina a les gairebé 9.000 
persones que en busquen, no poden absorbir 
el 16% d’atur que té la comarca actualment. Per 
tant, que vingui una empresa, gran, no només 
donarà nous llocs de treball sinó que enriquirà 
el teixit empresarial existent perquè les necessi-
tarà, com a indústries auxiliars, per créixer, per 
consolidar-se, i a més, consolidarà a la vegada 
un model empresarial del que n’hem d’estar tots 
molt orgullosos i orgulloses, encara que ara no 
passi el seu millor moment.
Necessitem, com a comarca, que tots els que en 
formem part siguem conscients d’aquesta rea-
litat: calen llocs de treball i activitat empresarial 
perquè hi hagi feina, que molts treballadors recu-
perin la seva situació, que els joves que surten de 

la universitat i la FP no es vegin obligats a mar-
xar perquè no hi ha feina, que puguem retenir el 
seu talent i atraure’n de nou. I per fer-ho ens cal 
portar empreses i aquestes necessiten espai per 
instal·lar-se.
Es repeteix una vegada i una altra que ja tenim 
polígons, si, però son petits, no són competitius 
per preu ni dimensió amb la resta de Catalunya, i 
les empreses petites prefereixen instal·lar-se prop 
de Barcelona. Les parcel·les actuals s’han de con-
dicionar i preparar per les empreses de la zona 
que vulguin créixer i per empreses externes que 
vinguin atretes per les grans. Però no atraurem 
cap empresa gran si no tenim espai per ubicar-la. 
Els plans urbanístics actuals estableixen que no 
s’urbanitzarà ni un centímetre si no hi ha el com-
promís d’instal·lar-se d’una empresa, no hi haurà 
ni un pam de formigó sense una empresa con-
firmada.
I ens ho ha dit tothom que calen espais grans i 
que no se’n troben, els i les responsables del Con-
sorci de la Zona Franca, del Port de Barcelona, 
del Catalonia Trade & Investment, de la Gene-
ralitat, la Diputació... I és cert que els sectors que 
necessiten espai són la tecnologia, els serveis i la 
logística, però hi ha molts tipus de logística.... No 
parlem només de grans naus d’emmagatzematge 
sinó d’empreses que munten, acoblen, emma-
gatzemen i manipulen, empreses d’e-commerce, 
empreses amb cadenes de muntatge, empreses 
que empaqueten i gestionen material, logística 
vinculada a l’àrea productiva. Però per escollir 
primer hem de poder oferir.
La COVID, a més, ha avivat un fenomen amb 
el qual l’Anoia ja fa anys que batalla: la reloca-
lització. Empreses que tot i mantenir bona part 
de la fabricació a la Xina busquen a Europa em-
plaçaments per plantes i empreses que els facin 
de back-up. Posicionem l’Anoia per recuperar 
sectors que ens són naturals i propis i pels quals 
tenim coneixement, personal i talent.

Com a Unió Empresarial de l’Anoia, insistim 
que ens cal comptar amb saba nova, empresa 
nova, que generi un ecosistema empresarial de 
creixement, que permeti millorar en serveis, en 
infraestructures, carreteres, energia, internet i te-
lefonia, subministraments i en qualitat de vida de 
tota la comarca.
Però l’empresa no ho pot fer sola, cal el compro-
mís del sector privat però també del sector públic 
i especialment de la ciutadania, per ajudar a que 
aquell amic, aquell veí, aquell familiar pugui tor-
nar a tenir feina i millors perspectives de futur. 
Per això aplaudim al Penedès on treballadors, 
sindicats, entitats i partits polítics s’han unit per 
reclamar un pla de xoc per reindustrialitzar el 
Penedès sota un nou model econòmic. Dema-
nen indústria, economia productiva i sostenible. 
I és que com nosaltres, necessiten desenvolupar 
alternatives de futur amb garanties.
Perquè defensem un model empresarial del segle 
XXI, on no tot s’hi val. Les empreses, per norma-
tiva, regulació i cada vegada més per conscièn-
cia, són les primeres interessades en apostar per 
models econòmics, productius i sistemes soste-
nibles, d’alt valor i baix impacte, en incorporar els 
ODS i els criteris de medi ambient més estrictes.
No tot s’hi val, som els primers en defensar un 
creixement sostenible i amb garanties per les per-
sones però també per l’entorn. Tot canvi implica 
una renúncia, però cal que el resultat final sorgei-
xi del consens i de l’equilibri, perquè el No pel No 
és tant reprovable com el Si pel Si. Cal acompa-
nyar-ho d’una proposta clara.
El temps s’acaba. Com a comarca ens mereixem 
poder mirar endavant amb esperança i per fer-ho 
ens cal ser valents, apostar per empresa, per sòl 
industrial, per llocs de treball però sobretot per 
un creixement sostenible, pel respecte a l’entorn 
i fer-ho convençuts que hi ha projectes, de segle 
XXI, que poden encaixar a casa nostra i reactivar 
un territori que s’ho mereix..  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Ens en sortirem!

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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L’empresa és treball i és futur

 Creus que el teletreball ha arribat per 
quedar-se?

 Sí 76,3%  No 23,7%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JOAN DOMÈNECH
President de la UEA
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TONI BOU

El pilot pierenc continua sumant títols al seu palmarès i el cap de 
setmana passat va arribar al 28è Campionat del món de trial. 
Enhorabona!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

MANIFEST D’AGRAÏMENT
Josep Munné Estruch

El passat 28 de setembre i sobre les 16 
hores amb presento a Urgències de 
l’Hospital afectat d’un fort dolor al pit i 
amb una manca de força al braç esquer-
ra.  La noia de recepció d’urgències  ac-
tua amb rapidesa després que li explico 
què m’estava passant. Tot seguit i sense 
perdre temps (tot això en 3 o 4 minuts) 
em passen a la UCI de l’Hospital i amb 
tot un seguit de proves, electros, radi-
ografies, ecografies, determinen que és 
un “infart”, tot molt ràpid i es posa en 
funcionament un protocol que implica 
la intervenció de metges, infermeres 
i tot el personal que amb el seu esforç 

i professionalitat estabilitzen el meu 
estat.  Se’m prepara degudament per 
ser traslladat a Bellvitge per procedir 
a un cateterisme i la implantació d’un 
stent.
Conduït amb una ambulància, on a  
més del xofer m’acompanyava un in-
fermer,  arribem a Bellvitge i ràpida-
ment em traslladen a quiròfan on una 
doctora i el seu equip (quasi tot eren 
senyores) procedeixen a la implanta-
ció de l’stent. Ni una mica de dolor en 
tota d’intervenció que va durar prop 
d’una hora i gràcies a la professiona-
litat i bon fer de la doctora i el seu 
equip.
24 hores a Bellvitge amb una professi-
onalitat i controls magnífics dels met-

ges i infermeres i on se’m va explicar 
de forma molt entenedora què era el 
que m’havien fet.
Traslladat de nou a l’Hospital d’Igua-
lada amb ambulància i també amb 
la companyia  d’un infermer  també 
molt professionals i humans. 
A l’arribada ingressat de nou a la UCI 
de l’Hospital d’Igualada per mantenir 
el control de la meva evolució i un cop 
més es posa de relleu aquesta profes-
sionalitat i els valor humans en el seu 
tracte que és el que jo necessitava en 
aquells moments. L’endemà, pujada a 
planta,  3r. pis habitació 340. Un cop 
més tots els serveis de matí, tarda i nit 
veritablement impecables, professi-
onals, humans i servicials al màxim, 

tot el que necessita un malalt. Cal des-
tacar també que no els faltava feina i 
que tots des de metges, infermers/res 
i personal en general desenvolupaven 
una labor que si no ho vius en prime-
ra persona és difícil de valorar. Dos 
dies després l’alta i el trasllat a casa.
Podria haver simplificat l’escrit dient 
només “GRÀCIES A TOTS” i ja hau-
ria quedat bé amb tothom, però crec 
que en moments com aquests que he 
viscut és necessari manifestar públi-
cament el meu agraïment i el de la 
meva família per tot el que he expres-
sat, doncs moltes vegades o no es diu 
res o en el pitjor del casos es fan crí-
tiques injustificades o fins i tot falses.
Sincerament, moltes gràcies!
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RAQUEL SERRAT
Responsable de Dones d’Unió de Pagesos

Al món rural també ens cal atreure i retenir talent femení

Com a pageses i dones rurals, amb motiu 
de la celebració del Dia Internacional de 
la Dona Rural, el 15 d’octubre, ens podrí-
em fer ressò de moltes reivindicacions. 

Algunes, històriques d’igualtat, plenament vigents, 
i d’altres,  més actuals, que la situació de pandèmia 
que ens toca viure aquest any ha fet aflorar d’una 
manera molt clara. Des del sector social de Do-
nes d’Unió de Pagesos hem treballat per detectar 
aquestes deficiències i reclamar, a qui pertoqui, so-
lucions.
Al món rural patim una manca de serveis que no ve 
d’ara. Políticament, és molt fàcil omplir-se la boca 
al parlar de la Catalunya rural, amb paraules com 
“despoblament”, “relleu generacional”, “oportuni-
tats”, “emprenedoria”, “apoderament de la dona”... 
Però, quan temps fa que en parlem? Quan fa que 
fem política d’aparador? On són les solucions reals? 
Sense uns serveis sanitaris i d’ensenyament dignes, 
sense accés a l’habitatge, sense unes bones con-

nexions a internet, sense unes infraestructures de 
comunicació sòlides, no som res més que un parc 
temàtic pensat perquè la gent de ciutat vingui a fer 
turisme.
Les muntanyes, les planes, els rius i els mars de casa 
nostra són cuidats pels pagesos i les pageses. Som 
gent que vivim i treballem tot l’any al territori per-
què l’estimem, perquè és casa nostra, i també ho 
fem perquè la gent gaudeixi de productes de pro-
ximitat sans i segurs i dels paisatges impressionants 
que ens envolten. La pagesia i el món rural han de 
ser una aposta de país real. Per això, calen inver-
sions, un finançament adequat per cobrir les ne-
cessitats de les persones. I no només calen diners. 
Cal creure en els beneficis que aportem a la soci-
etat i se’ns han de compensar. Un centre d’atenció 
primària, una guarderia, un caixer automàtic o un 
escorxador municipal són equipaments que potser 
no són viables econòmicament al món rural, però 
són un dret, una necessitat.

Als pobles hi vivim pocs habitants i, moltes vegades, 
d’edat avançada. La falta de recursos i d’atenció és el 
que ens ha portat a aquest desavantatge socioeco-
nòmic. Hem de treballar per garantir la qualitat de 
vida i la igualtat d’oportunitats que ens mereixem. 
I aquí, la participació de la dona és imprescindible. 
Nosaltres tenim una visió transversal dels avantat-
ges i inconvenients de viure a pagès perquè per les 
nostres mans passen gairebé sempre les tasques de 
cures, d’atenció a la llar, de gestió de l’empresa i de 
la feina del camp. El nostre dia a dia fa que aquestes 
mancances del món rural siguin assumides i gesti-
onades per nosaltres. I ho fem a gust, incansable-
ment, perquè ho fem per a la gent que estimem. 
Però la societat també ens ha d’estimar una mica 
més, treballant col·laborativament i amb respecte. 
Si volem un desenvolupament rural sostenible cal 
atreure i retenir talent femení. Si a un poble no hi 
ha dones, el poble mor. Les pageses ho tenim molt 
clar però tots ens hi heu d’ajudar!” 
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20a

PREMIS 2020

Hi col· labora: Ho patrocina: Amb el suport de:

MOLTES GRÀCIES! 
Tots vosaltres: lectors, anunciants, 
subscriptors, col·laboradors, socis, 

impressors i quiosquers,  
heu fet possible aquest premi



La covid-19 no aflui-
xa. Les dades negati-
ves dels darrers dies 
es superen de manera 

alarmant. La llista de persones 
que moren de la  covid-19 no es 
detura i cada dia és més llarga. 

Dolorosament més llarga. 
El personal sanitari és la darrera defensa que 
tenim contra el perill de morir ofegats. Metges 
i infermers lluiten amb precarietat de personal 
i recursos. I si no hi ha més víctimes de la co-
vid-19 és per l’esforç que hi posen els professio-
nals de la medicina. 
Mentrestant els polítics van a la seva. A la seva 
lluita pel poder. Ho vèiem dimarts amb la vergo-
nyosa baralla tavernària al voltant de les mesu-
res anti-covid preses a la Comunitat de Madriz 
on “Sus senyorias”, lluny de dialogar i proposar 
mesures, es varen dedicar a insultar-se i a pas-
sar per alt la defensa dels ciutadans.
També hem vist com l’Estat segueix incremen-
tant les inversions en material de guerra. Un 
material que, anant bé, mai s’haurà de fer servir. 
Anant malament es farà servir com els piolins: 
en contra del poble pacífic.
Ara és quan patim més dolorosament les reta-

llades pressupostàries en sanitat que varen co-
mençar el 2007 a Catalunya amb l’excusa que 
veníem d’una etapa que havíem gastat per da-
munt de les nostres possibilitats. Una mentida 
com una casa de pagès, és clar, però els governs 
tenen uns altaveus tan forts que acaben per 
convèncer-nos que els culpables com nosaltres. 
En tot cas, si d’alguna cosa som culpables és de 
donar majories polítiques als que més criden i 
no pas als més honestos. La covid-19 és una re-
alitat que està destrossant el sistema productiu 
sense que l’Estat prengui una sola mesura efec-
tiva de protecció. 
En aquest estat de coses, no puc evitar la sen-
sació de trobar-me indefens davant el corona-
virus (i també del virus de la corona) i el mi-
llor que puc –i podem- fer es autoprotegir-nos 
al màxim. Mascareta sempre i canviant-la cada 
dia. Neteja de mans constant. Distància física i 
fugir dels llocs tancats. Guants i gel alcohòlic al 
entrar a les botigues i evitar trobades familiars.
No he dit res que no sapigueu, però si us fixeu al 
vostre voltant, veureu que no tothom compleix 
les normes més bàsiques i per aquesta via és per 
on s’expandeix el virus.
Tot i que ja el vaig passar en la primera ona-
da, no descuido mai prendre totes les mesures 
de prevenció que conec. No voldria pas tornar 
a passar pel calvari de la covid i encara menys 
ser-ne el vehicle de transmissió. La millor de-
fensa és la que ens procurem cadascú de nosal-
tres.
Molta prudència contra un enemic invisible.... 
i cruel. 

El personal sanitari és la darrera 
defensa que tenim contra el perill 

de morir ofegats. Metges i infermers 
lluiten amb precarietat 
de personal i recursos

JAUME SINGLA
@jaumesingla

JOSEP M. CARRERAS

Protegim-nos
Obèlix

Estat del parc de l’avinguda Andorra, tots els dissabtes i diumenges al matí, brutícia, ampolles de vidre... 
és habitual.

LA FOTODENÚNCIA

Poques vegades com ara 
havia tingut una sensa-
ció comparable a la dels 
gals del poblat d’Obèlix, 

que  temien que el cel els pogués 
caure a sobre. És una impressió 
de provisionalitat de tot el que 

està passant al voltant nostre, que em fa creure 
que la situació actual no pot durar.
Estem obsessionats amb la pandèmia i això serveix 
de tapadora per a tantes altres  qüestions que ens 
haurien de preocupar, perquè hi són, però queden 
en segon terme. En el 
mateix àmbit sanitari, 
és evident que malgrat 
els esforços del perso-
nal, l’atenció als malalts 
no és la mateixa. (Per 
cert, ¿ja no mereixen els 
nostres aplaudiments 
aquells que hi posen el 
coll cada dia? Ja no els 
mirem amb la simpa-
tia i agraïment d’abans? 
Malgrat que s’exposen 
cada dia, són al peu del 
canó). Però les limitaci-
ons són evidents: aten-
ció per telèfon, saturació de visites... No soc qui 
per dir què caldria fer, però la salut de les per-
sones hauria de ser el factor primordial d’atenció 
per part de tothom, començant per l’Adminis-
tració. En canvi, veiem com la política entorpeix 
l’aplicació de mesures en una situació que el di-
rector del Pla d’Emergències Sanitàries de l’OMS 
ha definit amb contundència dient que “quan els 
governs no es posen d’acord, la gent mor”. I hi ha 
massa gent que ha mort per deixadesa. Sembla a 
determinades persones no els importi res del que 
passa al seu entorn, com si fossin d’un altre mon, 
immunes a les malalties i les lleis. Hem de resis-
tir als embats d’aquests irresponsables. Com diria 
Obèlix, “estan bojos aquests romans”.
I fora de l’àmbit sanitari, ja gairebé he exhaurit la 
meva capacitat de sorpresa quan veig la lleugeresa 
amb què tracten els problemes aquells que hauri-

en de vetllar per la seva solució.  És un aiguabare-
reig de prepotència i mala fe (no vull creure que 
sigui ignorància) l’actuació de la justícia al nostre 
país que es comporta com en temps de la Inquisi-
ció. Només s’estalvien la tortura física, perquè la  
mental  hi és present  de manera volguda. Aquest 
divendres farà tres anys que els nostres líders in-
dependentistes són a la presó després d’un judici 
que hauria de fer vergonya a qualsevol persona 
amb criteri. Tres anys de sofriment per a ells i  les 
seves famílies. Són tan paleses les irregularitats 
que diversos estaments internacionals (entre els 

quals la mateixa ONU 
i Amnistia Internacio-
nal) han reclamat l’alli-
berament dels presos. 
Però no ha servit  de 
res. De totes maneres, 
que no es pensin que 
ens quedarem de bra-
ços plegats davant una 
injustícia tan flagrant. 
Lluitarem incansable-
ment fins que la justí-
cia suplanti aquesta set 
de venjança que passa 
pel damunt de les prò-
pies lleis per mantenir 

empresonades unes persones que no varen fer 
més que complir el mandat democràtic que ema-
nava de les urnes. 
Mai no admetrem que el president de la Genera-
litat pugui ser destituït per cap organisme que no 
sigui el Parlament que el va elegir. Mai no adme-
trem un rei que en comptes de posar pau atia la 
confrontació prenent partit per una fracció que 
li és favorable. S’acosten eleccions i el poble de 
Catalunya hauria de dir ben net i clar que ja n’hi 
ha prou d’aquest color, que volem una societat 
justa on es pugui viure en llibertat i on, com diu 
Lluís Llach, la pau no sigui la dels garrots ni es 
faci comerç amb els nostres drets. Com Obèlix i 
Astèrix, resistirem perquè, en paraules de Salva-
dor Espriu, “tenim la raó contra bords i lladres el 
meu poble i jo”. 
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La solidaritat d’Igualada al món 
Enguany dediquem aquest Octubre Solidari a explicar la feina que fan la vintena entitats de cooperació que integren Igualada Solidària. Avui les protagonistes 
d’aquest espai són quatre organitzacions que fan arribar la solidaritat d’Igualada al món; actuen en  diferents països i tenen grups actius de voluntariat a la nostra 
ciutat: la Fundació Vicenç Ferrer, Djouma, Mans Unides i la Fundació  Educació Solidària (FES). Precisament FES, juntament amb l’AUGA, ha organitzat pel pro-
per dilluns 19 d’octubre a les 18h la conferència virtual “Rescatant vides a la deriva”, a càrrec de Lluís Fuster, voluntari de l’ONG Proactiva Open Arms. L’endemà 
dimarts  20 d’octubre a les 20h a l’Ateneu Cinema es projectarà el documental “Cartas mojadas”, dirigit per Paula Palacios, sobre el drama  que pateixen les persones 
que emprenen un viatge perillós -a vegades mortal- per poder continuar vivint. Us convidem a assistir-hi! 

Mans Unides
Mans Unides és una ONG que fa més de 60 anys que treballa  als dife-
rents continents per aportar el seu gra de sorra per  construir un món 
més just, amb diversos projectes per donar  suport als pobles del Sud en 
el seu desenvolupament. La missió de Mans Unides és la lluita contra la 
fam, el subdesenvolupament i la falta d’instrucció, i treballa per eradicar 
les causes  estructurals que les produeixen, com la injustícia, el desigual  
repartiment dels béns, la ignorància o la crisi de valors humans i cris-
tians. Des de la seu d’Igualada, Mans Unides fa  diverses activitats per 
donar a conèixer l’entitat i sensibilitzar  la població.
  
Per col·laborar adreceu-vos a amenosm@aj-igualada.net 

La Fundació Vicente Ferrer (FVF) és una Organització No  Governa-
mental de Desenvolupament compromesa des de  1969 amb el procés de 
transformació de zones rurals a Andhra Pradesh i Telangana (sud-est de 
l’Índia). Dóna suport a  comunitats empobrides i grups vulnerables: in-
fància, dones i  persones amb discapacitat. Actua en 3.600 pobles i dóna 
suport a prop de 3 milions de persones. Actualment la FVF s’ha  abocat 
a pal·liar els efectes de la pandèmia i ha reorganitzat  tota la seva activitat 
en les zones rurals de sud de l’Índia per  prioritzar l’atenció a la població 
davant la greu crisi sanitària i  social que està patint el país.  

Per col·laborar-hi: info@fundacionvicenteferrer.org 

Djouma 
Djouma és una associació sense ànim de lucre que va néixer  fa cinc anys 
de la inquietud de dues joves universitàries que  feien cooperació a Mali. 
En conèixer de primera mà el mal estat de l’hospital de N’Gabacoro Droit, 
van engegar un projecte  per reformar-lo que es va fer realitat el 2016. Ac-
tualment té  en marxa el projecte educatiu Kalan Yiriwa (“l’educació que  
avança”, en la llengua local) a l’escola de Bandjougoubougou  a Mali (amb 
870 alumnes i 20 docents). El projecte es fa conjuntament amb una associa-
ció local i es basa en l’acompanyament escolar en forma de beques, formació 
al professorat,  suport en material educatiu i sensibilització comunitària.  

Per col·laborar-hi o associar-se: djouma.org@gmail.com 

 La Fundació Educació Solidària (FES) va ser creada l’any  1998 per 
l’Escola Pia de Catalunya i, des d’aleshores, ha engegat molts projectes 
solidaris per fomentar i garantir l’educació i la qualitat de vida de to-
thom, especialment dels infants i  joves de les zones econòmicament i 
socialment menys estables. Actuen a Mèxic, Costa d’Ivori, Bolívia, Cuba, 
Guatemala i  especialment Senegal, que és el país on la subseu d’Iguala-
da  realitza els seus projectes anuals.  L’entitat necessita persones per fer 
possible tota la tasca que  realitza a Catalunya; suport a la seu i subseus, 
divulgació dels  projectes, activitats de sensibilització, etc.  

Per col·laborar-hi: Igualada@igualada.escolapia.cat 

Octubre solidari

Fundació
Vicenç Ferrer 

Fundació 
Educació Solidària 
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Evolució del risc de rebrot a l’Anoia des de l’inici de la pandèmia, el 14 de març, fins fa sis dies. 

A l’Anoia, l’índex de risc de rebrot ha passat en quinze dies de 77 a 283

La situació és millor 
que en comarques 

veïnes, i ni de lluny és 
similar a la que hi 

havia el mes de març 
a la Conca

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

La preocupació té fona-
ment. Només donant 
un cop d’ull a les da-

des n’hi ha per estar-ne del 
tot segur. La covid-19 torna 
amb força a tot el continent, i 
l’Anoia no se n’escapa. Si bé hi 
ha municipis -els més petits- 
on la incidència és baixa, no 
passa el mateix en la majoria. 
Tot i això, estem molt lluny de 
l’índex de rebrot que hi havia 
el març, quan a l’Anoia, en 
ple confinament a la Conca 
d’Òdena, es va arribar a 700. 
Ara mateix Igualada registra 
un índex de 352, però atenció 
a tres municipis. Capellades 
registra 1.022, el Bruc 664 i 
Masquefa 643. Són, de llarg, 
els tres nuclis de l’Anoia amb 
més penetració de la covid-19 
actualment. A més distància 
hi ha la Torre de Claramunt 
(440) i Calaf (399).
L’Anoia ha passat, en 15 dies, 
d’un índex de risc de 77 a 
l’actual de 283,4. Això ja ho 
diu tot. Al Bages estan pitjor 
(345), a l’Alt Penedès millor 
(171), i la Segarra, en una si-
tuació molt perillosa (936). 
Pel que fa a municipis amb 
força relació amb l’Anoia, tro-
bem un preocupant índex de 
970 a Sant Guim de Freixe-
net, 410 a Collbató o el més 
baix de 250 de Santa Coloma 
de Queralt.

El risc de rebrot es dispara a Capellades, el Bruc i Masquefa

Capellades  1.022,6
El Bruc  664,4
Masquefa  643,7
La Torre Clar.  440,9
Calaf  399,1
Igualada  352,0
Òdena  334,4
Sta. M. Montbui  281,5
Vilanova C.  209,8
Castellolí  203,3
Piera 185,1
Hostalets Pierola  33,1
...
Sta. Coloma Q.  250,6
St. Guim Fr.  970,5
Collbató  410,8

Municipis de 
l’Anoia i l’entorn 

amb el risc de 
rebrot més alt

Risc de rebrot, ahir, a tots els municipis del país.

1,6 de taxa de reproducció
Una altra dada interessant es 
l’RT, o taxa de reproducció, 
que indica quantes perso-
nes pot infectar un positiu. 
A l’Anoia actualment la xifra 
és d’1,6, i qualsevol xifra que 

superi l’1 és preocupant. En el 
cas d’Igualada, aquesta dada 
és d’1,53.
Val a dir que, només a la ca-
pital de l’Anoia, s’han fet la 
darrera setmana 819 proves 
PCR, de les quals un 6,7% 
han donat positiu. 
Actualment, a la comarca, 
hi ha 13 persones ingressa-
des per Covid-19, una d’elles 
a la UCI, i 3.170 persones 
han estat confinades des de 
l’inici de la pandèmia, amb 

una xifra de mortalitat de 
515 persones, la majoria a la 
Conca d’Òdena, en les prime-
res setmanes de la pandèmia. 

Marc Castells: “Això és 
molt seriós”
No és d’extranyar que l’alcalde 
d’Igualada hagi fet un senyal 
d’alerta davant el que pot ve-
nir-nos al damunt. “Això és 
seriós, sembla que la segona 
onada ja és aquí. Cal un toc 
d’atenció a la població”, 

Dimecres, Marc Castells va 
voler enviar el missatge que 
cal complir la normativa 
quant a la distància social, la 
higiene i l’ús de mascareta i 
va explicar que l’Ajuntament 
vigilarà el compliment de les 
mesures restrictives a tot el 
país. En aquest sentit ha de-
manat que “ja que hi ha me-
sures de tancament, s’ha de 
poder també parlar alhora de 
mesures de compensació per 
a aquells negocis, empreses 
i emprenedors que patiran 
aquestes restriccions”.
També ha afegit que “cal que 
la gent sigui conscient que en-
trem en una fase de compli-
cació” i ha destacat que Igua-
lada ja va donar un exemple 
excel·lent del comportament 
amb què es pot contenir el 
virus. Per això ha demanat la 
reducció total dels actes soci-
als i s’ha adreçat especialment 
a la gent jove per demanar la 
seva col·laboració combatre 
la pandèmia.
L’alcalde també ha afirmat 
que l’Ajuntament és conscient 
de la situació d’estrès que pa-
teix l’atenció primària i de les 
complicacions que pot patir 
també l’Hospital d’Igualada, 
que fins ara tenia una bona 
situació. Tanmateix, Castells 
s’ha mostrat convençut que la 
ciutat superarà aquestes cir-
cumstàncies “si tots complim 
i som solidaris amb la resta de 
la societat. La manera de con-
tenir aquest virus passa per-
què l’esforç individual ajuda 
en la suma col·lectiva”.

·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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L’Hospital Universitari d’Igua-
lada, com cada setmana, ha 
donat a conèixer les dades 
d’hospitalització i urgències, 
també les derivades per Co-
vid-19. Per primera vegada 
en mesos, s’observa un creixe-
ment important.
El centre informa que en l’úl-
tima setmana s’ha doblat el 
número d’ingressats amb co-
ronavirus, passant dels 7 que 
hi havia el dimecres passat als 
13 que hi havia aquest dimarts 
a la mitjanit. 
A més, actualment els llits 
lliures de l’hospital iguala-
dí son un total de 20, quan a 
principis de la setmana passa-
da n’eren 40. Una dada prou 
significativa.

En l’última setmana, el doble 
d’ingressats per Covid-19 a l’Hospital

Grups       
Confinats

Alumnes 
Confinats

Positius els 
darrers 10 
dies

Escola Pia Igualada 4 95 2

INS Pere Vives Igualada 3 77 3

Escola G. Fossas Igualada 2 41 0

Escola G. Castellà Igualada 2 46 2

INS Pla Moreres Vilanova C. 2 52 2

INS Masquefa Masquefa 2 39 3

Escola Àuria Igualada 1 23 2

Academia Igualada Igualada 1 21 2

Mowgli Igualada 1 27 1

Escola R. Castelltort Igualada 1 27 1

Escola Anoia Igualada 1 29 1

Escola Font Roure Masquefa 1 19 1

Escola M. Mata Vilanova C. 1 23 0

INS Badia M. Igualada 1 23 2

INS E. Piera Piera 1 28 0

INS E. Òdena Òdena 1 3 1

Escola Bruc El Bruc 0 1 1

Monalco Igualada 0 2 0

INS Milà F. Igualada 0 17 3

E. Cèrvola Blanca St. M. Tous 0 1 0

E. Garcia Lorca Sta. M. Montbui 0 0 1

Montclar i Mestral Jorba 0 1 0

Conservatori Música Igualada 0 3 0

Escola Gaspar Camps Igualada 0 0 1

INS J. Mercader Igualada 0 1 1

E. Dolors Martí Igualada 0 0 1

25 599 31

Dades: Generalitat de Catalunya, a data d’ahir dijous.

Cinc urgències en un dia 
per Coronavirus
Pel que fa als ingressos a ur-
gències amb prova positiva de 
coronavirus, aquest dimarts 
es va assolir la xifra més alta 
de les darreres tres setmanes, 
amb cinc ingressos. Final-
ment, l’Hospital Universitari 
també informa que actual-
ment hi ha els 10 llits de la 
UCI ocupats, dos per perso-
nes amb coronavirus i els al-
tres vuit per altres motius. 

Prohibida l’entrada de fami-
liars i acompanyants
Tal i com ja va succeir durant 
el confinament perimetral i 
les setmanes següents, la di-
recció de l’Hospital ha recu-

perat les mesures de segure-
tat més dràstiques. Així, des 
d’ahir dijous no està permesa 
l’entrada d’acompanyants i fa-
miliars dels pacients que hi ha 
ingressats. L’accés només es 
permetrà “en casos excepcio-
nals i relacionats amb l’estat de 
dependència i/o gravetat del 
pacient, i l’equip assistencial 
decidirà si autoritza l’acom-
panyament”, expliquen des del 
centre sanitari igualadí.
Tot i que és obvi, l’Hospital 
insisteix que cal abstenir-se 
totalment de visitar el centre 
en cas de presentar símptomes 
respiratoris, gripals o febre, o 
haver tingut contacte amb ca-
sos probables o confirmats de  
coronavirus, recentment.

25 grups i 599 alumnes 
confinats a les escoles
Fins ahir dijous al migdia, hi 
havia comptabilitzats a les es-
coles de l’Anoia un total de 25 
classes i 599 alumnes confi-
nats, per haver-se detectat al-
gun cas positiu o bé contactes, 
seguint així els protocols. 
Segons que informa la Gene-
ralitat, s’havien detectat 30 
alumnes positius en els dar-

rers 10 dies. 
El centre educatiu amb més 
grups confinats (4) i alum-
nes a casa (95) és l’Escola Pia 
d’Igualada. Hi ha tres grups 
confinats a  l’Institut Pere Vi-
ves, i dos al Garcia Fossas i 
Gabriel Castellà, i als instituts 
Pla de les Moreres de Vilanova 
i de Masquefa.

DIA DE TOTS SANTS

SERVEI D’AUTOBUSOS GRATUÏT FINS AL PARC-CEMENTIRI NOU

• L’Ajuntament ha disposat un servei d’autobusos gratuït �ns al Parc-Cementiri 
Nou, durant el dia 1 de novembre, amb els següents horaris:

- Horari d’expedicions Plaça Castells: 10.00, 11.00, 12.00 h
- Horari d’expedicions Parc-Cementiri Nou: 11.30, 12.30, 13.30 h

• Horari dels cementiris i activitats programades 

Del 19 d’octubre a l’1 de novembre, i amb motiu de Tots Sants, l’horari del Cementi-
ri Vell i del Parc-Cementiri Nou serà de 10 del matí a 7 de la tarda (no es tanca al 
migdia).

Dia 1 de novembre, a les 12,30 h – Missa de Tots Sants al Parc-Cementiri Nou
Dia 2 de novembre,  a les 17 h -  Missa de difunts al Cementiri Vell 

Es  vetllarà en tot moment pel compliment de les mesures acordades per les admi-
nistracions Públiques destinades a evitar la propagació i el contagi pel COVID-19. 

ITINERARI ANADA (Direcció Cementiri)

Plaça Castells – Rambla St. Ferran – Plaça de la Creu – Plaça del Rei-
Av. Soledat- Av. Caresmar - Av. Montserrat - Pg. Verdaguer - c/ St. Josep-

Av. Barcelona - Av. Dr. Pasteur - c/ Comarca - Av. Mestre Muntaner -
Av. Catalunya (Hospital) - Av. Andorra – c/ Joan Serra i Constansó –

c/ de les Guixeres (Pavelló) – c/ Abat Oliva - c/ Països Baixos –
Parc-Cementiri Nou

* Aquelles persones que vulguin anar amb autobús al CEMENTIRI VELL  tenen les parades 
del Pg. Verdaguer (Estació Autobusos i Hotel Ciutat d’Igualada) 

ITINERARI TORNADA (Direcció Plaça Castells)

Parc-Cementiri Nou – c/ Països Baixos – c/ Irlanda - c/ de les Guixeres (Pavelló) – 
 c/ Joan Serra i Constansó – c/ Guimaraes - Av. Catalunya (Hospital) -

Av. Mestre Muntaner - c/ Comarca – Av. Dr. Pasteur - Av. Barcelona – c/ Òdena- Pg. 
Verdaguer - Av. Montserrat - Av. Caresmar - Av. Soledat - Plaça del Rei - 

Plaça de la Creu - Rambla St. Ferran - Plaça Castells

* Aquelles persones que vulguin anar amb autobús al CEMENTIRI VELL  tenen la parada del 
Pg. Verdaguer (Ambulatori) 

El Restaurant el Kubb et porta el menjar al 
teu domicli o a la teva empresa.

Seguim treballant amb la mateixa 
qualitat i delicadesa de sempre. 

www.kubbdeliris.cat . Tel. 93 804 91 64 
info@grupjardi.com



10  |  Divendres, 16 d’octubre de 2020

Cadires buides en una terrassa. La imatge es repetirà a partir d’avui.

El Restaurant 
Exquisit guanya 
el “Joc de Cartes” 
de TV3

El Gremi d’Hostaleria de l’Anoia explota contra la decisió 
del Govern: “comportarà pèrdues irreparables”

El Restaurant Exquisit 
d’Igualada, ubicat al carrer 
Sant Josep, va guanyar di-
mecres a la nit el programa 
concurs “Joc de Cartes” de 
TV3, en el qual competia 
amb el restaurant “L’Es-
corxador”, del carrer Lecco 
d’Igualada, amb dos més de 
Manresa -Golden i El Cau 
de l’Ateneu- sobre la millor 
cuina tradicional.
L’Exquisit, que dirigeix Car-
les Rodríguez -curiosament 
nascut a Manresa- es va im-
posar amb una puntuació 
de 8,7, seguit d’El Cau de 
l’Ateneu amb un 8,1. L’Es-
corxador, que fa poc més 
d’un any que va obrir, no va 
tenir tanta sort i va acabar 
en la quarta posició, però 
obtenint un 6,4.
El resultat del concurs, que 
presenta el popular cuiner 
Marc Ribas, es va saber amb 
l’edifici de l’antic Escorxa-
dor de fons. Durant el pro-
grama es van veure diverses 
imatges del centre de la ciu-
tat i de l’interior de la basíli-
ca Santa Maria.

Igualada

 “La restauració no és 
la causa dels contagis, 

des del primer mo-
ment, hem estat qui més 

mesures hem pres per 
poder donar tranquili-

tat als clients”

REDACCIÓ / LA VEU 

L a setmana passada es va 
celebrar a Igualada una 
trobada entre la Man-

comunitat Intermunicipal de 
la Conca d’Òdena (MICOD) 
i representants de diferents 
agents socioeconòmics de la 
comarca, agrupats en la deno-
minada Aliança per la Conca. 
El motiu de la reunió era valo-
rar la situació actual del procés 
d’elaboració del Pla Director 
d’Activitats Econòmiques de la 
Conca d’Òdena (PDUAECO) 
i reflexionar sobre la situació 
actual i el futur a curt termini.
Hi van participar el president 
de la MICOD i alcalde d’Igua-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Gremi d’Hostaleria i 
Turisme de l’Anoia, ad-
herit a la Federació In-

tercomarcal d’Hostaleria, Res-
tauració i Turisme (FIHRT), 
ha expressat en un comunicat 
la seva “oposició ferma” a la 
decisió del Govern del país de 
tancar bars i restaurants du-
rant dues setmanes.
Per als restauradors de la co-
marca la decisió, vigent des 
d’avui divendres, provocarà  
“pèrdues irreparables pel sec-
tor, ja molt tocat no només du-
rant la pandèmia, sinó abans 
d’ella, i conseqüències en d’al-
tres sectors lligats a la restau-
ració, com és el sector agroa-
limentari”. Des de la FIHRT 
pensen que el Govern “no ha 
escoltat les nostres propostes, 
ja que les seves no són més 
que fets consumats que se’ns 
presenten sense possibilitat de 
modificació, i reclamem que 
les mesures compensatòries 
anunciades pel Govern s’im-
plementin de manera urgent, 
de la mateixa manera que es-
tan fent altres països del nos-
tre entorn”.
Els hostalers “no volem línies 
de finançament, ICO o ICF; 
no volem més endeutament. 
Volem ajuts directes, el rescat 
del Sector, tal i com estem de-

manant des de finals de juny a 
través de la patronal PIMEC 
Turisme”.
Quant a la tramitació dels 
ERTE impeditius, que són els 
que el sector haurà de dema-
nar amb aquesta Resolució, 
“demanem al Govern de la 
Generalitat que implementi 
les mesures necessàries per a 
que no es repeteixin els pro-
blemes succeïts al mes de 
març, i que faci les gestions 
necessàries amb el SEPE per a 
que els treballadors cobrin les 
seves prestacions des del pri-
mer dia”.
Els restauradors de l’Anoia di-
uen que “entenem que es pot 
garantir la continuïtat econò-
mica amb les màximes me-
sures de prevenció i seguretat 
per a la salut de les persones, 
com hem estat fens fins ara. 
Els focus de contagis no s’es-
tan produint principalment 
en l’àmbit laboral o empresari-
al i demanem que s’estableixin 
altres mesures i campanyes de 

conscienciació entre la ciuta-
dania per disminuir l’activitat 
social, que és on veritablement 
s’està ocasionant la transmis-
sió del virus. La restauració no 
és la causa dels contagis; des 
del primer moment, el sector 
ha estat qui més mesures ha 
pres per poder donar tranqui-
litat als clients i usuaris dels 
seus serveis”.
PIMEC, segons dades del seu 
darrer informe que es pre-

sentarà ens els pròxims dies, 
ha avançat  al sector que un 
18,7% de les pimes i autò-
noms de Catalunya s’ha plan-
tejat tancar definitivament 
l’empresa. “Aquesta xifra, 
malauradament, després de 
la darrera decisió del Govern 
de la Generalitat, es veurà in-
crementada”, apunten des del 
gremi, molt decebut amb les 
mesures.

La Mancomunitat i l’Aliança per la Conca 
insisteixen en demanar unitat

lada, Marc Castells, els 6 alcal-
des i alcaldesses dels municipis 
que la integren  i representants 
d’una quinzena d’entitats, in-
cloent la Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA), Fira d’Iguala-
da, la delegació a l’Anoia de la 
Cambra de Comerç de Barce-
lona, el clúster comarcal de la 
indústria adobera, el col·lec-
tiu TIC Anoia, UGT, CCOO, 
Unió de Pagesos, les associa-
cions d’empreses dels polígons 
industrials de Les Comes i Els 
Plans,  l’Institut Milà i Fonta-
nals i el Campus Universitari 
Igualada-UdL.
En un comunicat dela 
MICOD s’explica que durant 
la trobada, Marc Castells va 

compartir amb els assistents 
el document d’avenç, i diver-
ses entitats van manifestar “la 
necessitat de trobar un instru-
ment per atraure empreses de 
gran format i reactivar el ter-
ritori, ja que amb els recursos 
actuals, la Conca no pot donar 
resposta a la crisi econòmica 
i les empreses actives al ter-
ritori no es poden consolidar 
i desenvolupar prou com per 
generar més ocupació”. En 
aquest sentit, els set alcaldes 
i alcaldesses del territori, van 
coincidir en que “és el mo-
ment de cercar les inversions 
que garanteixin un bon futur 
per la Conca, però si no ho 
fem bé, ens podem trobar que 

altres territoris ens passin al 
davant”. 
Respecte el Pla Director, des 
de la MICOD diuen que “actu-
alment s’estan posant en comú 
els resultats dels tallers amb 
més d’un centenar de pro-
postes rebudes”. Després s’ela-
borarà l’informe de resultats 
del procés participatiu, que 

exposarà les principals con-
clusions. Es preveu presentar 
aquests resultats al mes de no-
vembre i, amb l’aprovació ini-
cial del PDUAECO, també es 
farà el retorn del procés parti-
cipatiu, detallant la incidència 
que han tingut les aportacions 
recollides sobre el document 
aprovat inicialment.
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El PSC demana 
que Salut reobri 
els consultoris de 
l’Anoia

Aquests darrers mesos, arran 
de la excepcionalitat que la 
pandèmia del COVID-19 ha 
comportat, els serveis d’Aten-
ció Primària i dels consultoris 
a la comarca van reorganit-
zar-se, agrupant i concentrant 
serveis en alguns CAP’S i al-
hora tancant altres. Ara, amb 
la tardor i el fred, i la previsible 
arribada de la grip junt amb 
la COVID-19, el PSC-Anoia 
considera que “fa més neces-
sària que mai l’atenció de pro-
ximitat, tant per a la detecció 
i seguiment de l’evolució de la 
pandèmia com, sobretot, per 
al tractament d’altres patologi-
es i de les persones que tenen 
malalties cròniques”.
Per això, el PSC-Anoia dema-
na que el Departament de Salut 
“recuperi la presencialitat i el 
contacte directe pacient-pro-
fessional. Un contacte que és 
essencial, en un moment com 
l’actual, per determinats col-
lectius i sectors socials com la 
gent gran i les persones que 
pateixen alguna malaltia men-
tal. Hi ha seguiments bàsics 
que han perdut les freqüències 
mínimes i normals del servei, 
i així es perd la funció de pre-
venció i la possibilitat de di-
agnosticar amb antel·lació”.
Molts municipis de l’Anoia han 
fet arribar les seves reclama-
cions a la conselleria de Salut 
i el PSC demana a la conse-
llera Alba Vergés que atengui 
aquestes demandes per obrir 
els consultoris. “Justament per 
ser la porta del sistema sanitari, 
els Centres d’Atenció Primària 
(CAPs) i els Consultoris Mè-
dics dels municipis petits els 
concebem, en aquest moments 
de rebrot de la pandèmia, amb 
un paper cabdal per a fer arri-
bar a la gent una major i millor 
informació, i un major i millor 
control epidemiològic”, diuen 
els socialistes.
Els socialistes de l’Anoia de-
manen a Vergés que “tots els 
CAPS i els consultoris s’obrin, 
i es recuperin les visites pre-
sencials per oferir l’atenció que 
els/les pacients necessiten, que 
els CAPS disposin de mitjans 
per garantir l’atenció telefòni-
ca i telemàtica, i així s’acabin 
les cues al carrer, que es deixi 
d’aprimar i de reduir l’Atenció 
Primària per engreixar la pri-
vada i que cal cuidar a qui ens 
cuida, que es reconegui, valori 
i s’estimuli el treball del col·lec-
tiu de professionals del sector”.

REDACCIÓ / LA VEU 

La regidora de Promo-
ció de la Ciutat, Patri-
cia Illa, acompanyada 

de representants d’entitats 
i col·lectius que integren la 
Taula d’Innovació, ha presen-
tat aquest dimecres el primer 
repte d’aquest instrument 
creat per fer front conjunta-
ment a objectius de ciutat que 
requereixen d’innovació en 
el seu enfocament. En la pre-
sentació també hi ha partici-
pat Paula Arias, gerent de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
Magda Valls, directora de l’Es-
cola Politècnica Superior de la 
Universitat de Lleida, Maite 

Repte de la Taula per la Innovació per a 
engrescar les dones en l’àmbit tecnològic

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde Marc Castells, 
i el rector de la UdL, 
Jaume Puy Valls de Tor-

roella, van presidir dimecres 
l’acte d’inauguració del curs 
acadèmic 2020/21 al Campus 
Universitari d’Igualada. La lliçó 
inaugural va estar a càrrec de 
Valentí Camps Fons, professor 
de la Universitat Pompeu Fabra 
i la Universitat Politècnica de 
Catalunya, Unitat Autònoma 
de Barcelona, la Salle Business 
School expert en màrqueting i 
va versar sobre La globalització 
i els mercats. Anem cap a la des-
globalització? En un moment 
de gran controvèrsia ciutadana 
sobre com enfocar el futur eco-
nòmic.
En la seva classe el professor 
Camps va dir que el comerç in-

López, responsable de la Co-
missió de Dones TIC de TIC 
Anoia, i Josep M. Comaposa-
da, director de l’Institut Milà i 
Fontanals.

Referents en innovació
Illa ha destacat l’objectiu que 
Igualada esdevingui un refe-
rent de país en l’àmbit de la in-
novació i ha posat en valor les 
diverses accions i projectes que 
s’hi ha desenvolupat els darrers 
anys vinculats amb la tecno-
logia. La tinenta d’alcalde ha 
explicat que la Taula per la In-
novació, a través del treball en 
xarxa, s’ha marcat ja el primer 
objectiu, que és el d’empoderar 
les nenes i noies per ajudar-les 

a fomentar el seu interès pels 
àmbits científic i tecnològic.
Amb aquest mateix objectiu, 
els representants de les diver-

ses entitats i institucions han 
presentat diferents accions que 
treballen aquest empodera-
ment femení. 

Acte inaugural del curs acadèmic al Campus 
Universitari Igualada-UdL

ternacional fa segles que exis-
teix, fenicis, el camí de la seda, 
la lliga hanseàtica, els inques 
del Perú, i la manifestació de 
Sócrates dient que ell era ciuta-
dà del món, però les idiosincrà-
sies locals han fan que pervis-
quin els productes locals i que 
la producció local segueixi sent 
un element significatiu.
Va aportar moltes anècdotes i 
dades en quan a la mobilitat va 
explicar que només el 30% de la 
població mundial té passaport i,  
per tant, la resta no pensa sortir 
del seu país d’origen. També les 
relacions comercials on es veu 
que Espanya, malgrat algunes 
excepcions, les seves relacions 
comercials són amb Europa. 
Per això diu que les distàncies 
culturals, administratives i del 
llenguatge han estat i, seguiran 
sent, barreres al comerç mun-

dial, però que vivim en un sol 
planeta i per tant els intercanvis 
culturals i econòmics no es de-
turaran.
En Delfí Robinat va animar els 
estudiants a seguir en el camí 
de l’aprenentatge, malgrat les 
dificultats que genera la pan-
dèmia. L’alcalde d’Igualada va 
dir que el que aporta la Uni-
versitat de Lleida a la ciutat ens 
ajuda en seguir en el projecte 
estratègic  del coneixement i 
alhora s’ofereix a la Universitat 
per continuar creixent en ins-
tal·lacions i serveis. I va dir “qè 
bé que sona això de l’Hospital 
Universitari d’Igualada”.
El Rector va cloure l’acte inau-

gurant el curs i explicant que la 
Universitat ajuda a ser el que els 
alumnes seran. I això es fa amb 
professors motivats i alumnes 
amb il·lusió i entusiasme. El 
Campus d’Igualada és impor-
tant per la ciutat i també per la 
Universitat de Lleida. I va agrair 
els ajuts de les institucions en 
l’equilibri territorial.  Es va po-
sar de manifest les dificultats 
derivades de la pandèmia pel 
que fa a les classes presencials, 
però que ha posat en relleu l’es-
perit de servei de la universitat 
i va desitjar que sigui un lloc de 
col·laboració entre empreses i 
universitat, integrador i efectiu 
pel desenvolupament del país. 

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

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454

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 59.950€

Interessats trucar a 636 925 298
Ref. Pis carrer repós.



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#135 Montse Lobato i Just  
@montseljust FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Joc de Cartes TV3 @JocdeCartesTV3

Xarxa Igualada @Xarxa_igualada

Natàlia Mas Guix @nataliamasguix

Carme Riera @carmerieramin

Nacho Ferrer @Bardaler

Pere Camps Oviedo @camps_oviedo

Joan Mangues @jmangues

L’Exquisit del Carles es converteix en el guan-
yador i el millor restaurant de cuina tradicional 
catalana de Manresa i Igualada. Moltes felicitats! 
#JocDeCartesTV3

Tot i les noves mesures la cultura segueix en peu 
i nosaltres mantenim la programació! Recordeu 
que el 8 de novembre tindrem CAMÍ A L’ESCO-
LA de @campiquipugui1. Ja teniu entrades?

La @CreuRojaCAT no falla, tampoc ara: suport 
a 485.863 persones en situació de vulnerabilitat 
a tot Catalunya des de l’inici de la pandèmia (un 
increment de 143% respecte el 2019). Visitem el 
nou hub humanitari a @stmartidetous. Impres-
sionada per la seva professionalitat.

No podem, no volem, no hem d’oblidar #Com-
panys80anys ”Per Catalunya!”

Toda la madrileñada llorando porque si se avisa 
si no se avisa y blablabla y aquí los tetes de Igua-
lada que nos comimos el primer confinamiento 
sin rechistar 45 días. NO PASA NADA.

Avui hem entregat els Premis Fotografia dels @
TraginersIgd organitzat per l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada. Entitats de 198 i 90 anys res-
pectivament. L’exposició, es a @OmniumAnoia 
fins el dia 30 octubre. 

Control de la Guàrdia Civil a la sortida d’Igua-
lada. Ens paren, apuntats amb la metralleta, ens 
obliguen a deixar els telèfons i quan ens hem di-
rigit en català s’han posat agressius i han dema-
nat que ho féssim en espanyol. Poca feina tenen 
alguns.

www.veuanoia.cat

2 31 Els hospitalitzats per corona-
virus a Igualada s’han doblat 
l’última setmana

L’Exquisit s’imposa en el Joc 
de Cartes que enfrontava 
Igualada i Manresa

Almenys 15 detinguts en un 
operatiu contra el tràfic de 
drogues

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 

Tinc 42 anys, sóc mare d’un noi i una noia 
preadolescents i estic casada amb un fotògraf. 
Dirigeixo la Biblioteca Central d’Igualada 
des del 2013 però hi treballo des de l’any 99. 
Gairebé mitja vida entre llibres i cultura. Em 
considero afortunada perquè treballo d’allò 
que m’agrada i tinc un gran equip de persones 
al meu voltant que m’hi ajuden amb il·lusió. 
També coordino les biblioteques de l’Anoia 
per treballar en xarxa i col·laborar en accions 
conjuntes per promoure la lectura, la cultura 
i l’aprenentatge entre la població de l’Anoia.
Col·laboro amb entitats relacionades amb 
les activitats dels meus fills. Evidentment 
m’agrada llegir, però també gaudeixo del 
cinema, de les sortides en família  a la natura 
i a la platja i de totes aquelles activitats que 
connecten cos i ment: pilates, ioga, ballar, 
etc. Sóc una persona reflexiva, sensible i un 
pel tímida però sempre he cregut que un 
somriure obre totes les portes.
 

Carla Tovias 

 @carla.tovias
Campus Igualada-UdL 

@campus_igualada
Zoom Festival 

@zoomfestival

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
Que les biblioteques de l’Anoia han doblat els usuaris i que els nivells de préstecs i de lectura de 
la comarca superen la mitjana de Catalunya. Les biblioteques de l’Anoia són els equipaments més 
utilitzats i estan contribuint a l’aprenentatge permanent d’adults i infants i a la socialització de la 
gent gran en temps de crisi, ja que han sabut adaptar-se als canvis socials i tecnològics i han rebut 
el suport econòmic dels seus ajuntaments.
 
 



BCN como ejemplo: el virus ha puesto de manifiesto el exceso de oferta 
existente y lo ha combinado con el miedo al contagio y la incertidumbre. 
Un cocktail muy peligroso.

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

Decisió correcta: discoteques són “super-spreaders” i si alguna lliçó 
hem après del Covid19 és q s’escampa principalment amb aquest 
tipus d’esdeveniments. PERÒ això ja s sabia quan van proposar 
d’obrir-los. Per què ho van fer? El govern ha provocat despeses al 
sector i no calia!

economia i empresa Espai patrocinat per
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La vaca i la covid

GONZALO BERNARDOS @GonBernardos
Profesor Titular de Economía de la Universidad Bar-

celona. 

Els fons europeus

El deteriorament de l’eco-
nomia continua, llastrada 
per la caiguda del con-
sum i la inversió. Es pre-

veu una caiguda del PIB de l’11,2% 
aquest any, un augment de l’atur 
que arribarà al 17,1% de la pobla-
ció activa (caiguda de l’ocupació 
del 8,2%.) i el dèficit s’elevarà a al 
118% del PIB (efecte combinat de 
l’augment del deute i reducció de la 
creació de riquesa). Totes aquestes 
dades empitjoren les estimacions 
fetes el darrer mes d’abril. I no se-
ran pitjors perquè  s’espera l’arriba-
da dels fons europeus i que funcio-
ni el pla previst d’aixecar el sostre 
de despesa (el  2021 és el 53% res-
pecte a l’aprovat per al 2020, fins a 
un total de 196.097 milions d’eu-
ros, davant els 127.609 milions del 
2020). Aquesta acció, deguda a les 
circumstàncies extraordinàries de-
rivades de la pandèmia. es proposa 
a l’empara de l’article 135.4 de la 
Constitució Espanyola i la recoma-
nació d’Europa i haurà de sotme-
tre’s a la votació del Congrés dels 
Diputats.

Estem parlant de 140.000 milions 
d’euros dels fons europeus d’apro-
ximadament 200.000 milions de 
l’augment del sostre de despesa. 
Amb aquests es vol impulsar l’eco-
nomia i  atendre els augments de 

les partides per cobrir l’Ingrés Mí-
nim Vital i la dependència; reforçar 
l’educació i la sanitat. També s’han 
de fer transferències extraordinàri-
es per alleujar el dèficit autonòmic 
i el de la Seguretat Social. S’ha de 
definir el procediment pels diners 
que han de venir d’Europa i con-
cretar els impostos que es veuran 
afectats. El govern s’ha limitat a as-
senyalar que el projecte de Pressu-
postos només incorporarà «alguns 
ajustos» i que les grans reformes 
pendents «s’aniran treballant» però 
s’emprendran més endavant, «quan 
la recuperació econòmica» ho per-
meti.

D’ací la importància de que els di-
ners s’utilitzin correctament, per-
què el dèficit i el deute són només 
un pal·liatiu i no una solució.  Re-
cordem que la incorporació dels 
fons europeus de reconstrucció, 
haurien de generar un creixement 
del 9,8% pel 2021, amb una reduc-
ció addicional de la taxa d’atur, fins 
al 16,3%, després de la creació de 
600.000 llocs de treball. Però això 
requereix un rigor que no sembla 
sigui la millor qualitat dels polítics 
d’avui, massa proclius a la corrup-
ció i l’amiguisme. I si no es fan les 
coses bé, les perspectives aniran 
enfosquint-se i ens acostarem al 
pou molt més.   

Todo es improvisación. No hay suficiente formación para el profesorado, 
no hay medios y tampoco planificación. Es imposible que la formación 
semipresencial en las escuelas sea un éxito.

Pere Prat Gonzàlez
Empresari

Si no es fan les coses bé, les perspectives 
aniran enfosquint-se 

i ens acostarem al pou molt més. 

Aquesta nova manera de vida que l’era postcovid 
ens està portant, ens marcarà en els nostres hà-

bits, decisions i valors.

Una vinyeta del Business Insi-
der publicava que la covid-19 
ha fet més per la innovació 
que els Directors de Tecnolo-

gia, d’innovació i els Ceos de les compa-
nyies... I té molta raó. En aquests mesos 
de covid-19 envoltats per caos, canvis, 
confinaments, declaracions polítiques i 
molt més, hem vist com les nostres cos-
tums i hàbits s’havien d’adaptar a una 
nova realitat. La covid ha estat un acce-
lerador d’hàbits que ja eren tendència, 
però que amb la pandèmia es van enlai-
rar i ara, després d’aquesta fita, continua-
ran creixent.

Aquesta nova manera de vida que l’era 
covid o postcovid ens està portant, ens 
marcarà en els nostres hàbits, decisions 
i valors. Ens afectarà de moltes maneres, 
per exemple com a consumidors podrem 
esperar que les companyies de reparti-
ment seran més eficients, ecològiques i 
flexibles, per portar-nos les comandes 
a casa nostra.  Que els productors d’ali-
ments siguin transparents. Que els res-
taurants ens puguin oferir experiències 
segures i atractives per menjar, per tal de 
treure’ns de casa. I les ciutats, abans do-
minades pels vianants, comencen a veu-
re’s plenes de vehicles de tota mena en 
allò que anomenen last mile.

I mentre tant, què fan les treballadores i 
els treballadors? Aquells que encara con-
serven la feina malgrat la cadena d’eros 
i ertes -malauradament viscuda per 
molts-, comencen a treballar d’altra ma-
nera: a casa la major part de les jornades, 
tele-connectats (sinó són serveis essenci-
als). Estem començant a treballar de ma-
neres diferents, potser més hores, però el 
que sí és cert és que contaminem menys: 
menys trasllats, menys mobilitat, menys 
embussos... Més temps per als nostres...I 
la resta, potser trobarem en altres oficis, 
tecnologia o sostenibilitat, noves oportu-
nitats per seguir endavant. El món post 
covid ens ha portat en 90 dies allò que 
pensàvem que arribaria potser en 5 anys. 

La tecnologia s’ha fet molt més present 
en les nostres vides, però també una 
necessitat de transparència, flexibilitat 
i empatia per la part de molts actors: 
empreses, persones, administracions i 
governants. Potser molts de nosaltres 
ens preocupem pel que serà després, i 
encara mirem amb una certa por a què 
ens depararà un futur que no havíem 
imaginat... Arran d’això, deixeu que us 
expliqui la història del mestre xinès i el 
seu deixeble, qui, anant de viatge van 
passar per una aldea, i es van allotjar a 
casa d’una família pobre i hospitalària, 
que malvivia gràcies a una vaca famè-
lica. El mestre, mentre la família dor-
mia, i en presència del seu deixeble, va 
empènyer la vaca per un precipici. El 
deixeble espantat li va preguntar per 
què havia fet una cosa tan cruel, matant 
l’únic mitjà de vida d’aquella família 
que tan amablement els hi havia aco-
llit. Sense obtenir resposta seva, va 
haver d’esperar una dècada, ja mort 
el seu mestre, i convertit ell en mes-
tre, va decidir anar a visitar aquella 
aldea. No hi va trobar referència de la 
família que va conèixer a llavors, sinó 
una casa pròspera envoltada de grans 
propietats. El deixeble va preguntar 
als veïns si coneixien a aquella família 
que vivia d’una vaca magra a la zona.  
Llavors, es va trobar amb la sorpresa 
que li van dir: “sí som nosaltres ma-
teixos. Va passar un dia que la vaca va 
morir despenyada, i com que no sabí-
em què fer, vam començar a conrear, 
les nostres terres i fer comerç. Gràcies 
a això, ara vivim molt millor”... 

Em pregunto si la covid no ens ha tret 
a tots nosaltres allò que ens donava una 
falsa seguretat, però que també ens limi-
tava en molts altres àmbits, i ara no ens 
queda una altra que l’oportunitat de rein-
ventar-nos, traient de nosaltres el millor 
que tenim: la creativitat, la cooperació, i 
l’entusiasme per crear un nou món, on 
els valors, la sensibilitat i les maneres de 
fer hauran de ser diferents.   

Xavier Sala-i-Martin @XSalaimartin
Author of “Economía en Colores” and Professor of Eco-
nomics at Columbia University. I’ll block you if you in-
sult or if you look like a troll. No exceptions.

Arantza Uriarte Calvo.
Assessora acreditada per ACCIÓ en Organizació,
Estratègia i Operacions
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ACN / LA VEU 

L’operatiu dels Mossos 
d’Esquadra desple-
gat aquest dimecres 

a diversos municipis de l’Alt 
Camp, el Baix Penedès i l’Ano-
ia contra el tràfic de drogues 
s’ha tancat amb 16 detinguts. 
Segons han concretat fonts 
policials a l’ACN, la policia va 
fer dotze entrades a domicilis 
de Valls, Puigpelat, el Ven-
drell, Igualada i Santa Mar-
garida de Montbui. En total, 
van decomissar 1,5 quilos de 
cabdells de marihuana, 14.000 
euros en efectiu, dues armes 
de foc i diverses armes prohi-
bides –entre elles, elements de 
defensa elèctrica-. Al mateix 
temps, en un dels registres 
a l’Alt Camp van trobar 150 
plantes de marihuana, mentre 
que en un escorcoll paral·lel 
van localitzar 800 monedes 

Setze detinguts en un operatiu 
contra el tràfic de drogues

Detingut un igualadí 
per robatoris amb 
violència a àvies
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos de la comis-
saria de Ciutat Vella, a 
Barcelona, van detenir 

el dia 10 d’octubre, un home 
de 59 anys, de nacionalitat co-
lombiana i veí d’Igualada, com 
a presumpte autor de quatre 
delictes de robatoris amb vio-
lència i intimidació i dos de-
lictes lleus de furt.
Els fets van succeir entre els 
dies 28 de maig i 15 de juliol, 
quan agents de la comissaria 
d’Igualada van tenir conei-
xement de diversos robatoris 
amb violència i intimidació en 
els quals les víctimes sempre 
eren dones d’edat avançada.
Els Mossos van observar que 
la majoria de casos presenta-
ven certes similituds: el lladre 
sempre escollia dones molt 

i diversos estris metàl·lics de 
valor històric.
En el conjunt de l’operatiu, 
els Mossos d’Esquadra també 
van intervenir pistoles d’aire 
comprimit i nou vehicles. Una 
desena del total de setze de-
tencions van ser a l’Alt Camp. 
A l’operatiu van participar 
efectius de l’Àrea Regional de 
Recursos Operatius (ARRO), 
del Grup Especial d’Interven-

ció (GEI), de la unitat canina i 
de seguretat ciutadana.
Està previst que els arrestats 
passin avui divendres a dis-
posició del Jutjat d’instruc-
ció número 4 de Vilafranca 
del Penedès. Fonts policials 
subratllen que la investigació 
continua oberta, liderada per 
l’Àrea d’Investigació Crimi-
nal (AIC) de la Regió Policial 
Camp de Tarragona.

grans, entre 80 i 90 anys, amb 
problemes de mobilitat. El 
modus operandi també era el 
mateix, s’apropava a les vícti-
mes per l’esquena, els hi feia 
una forta estrebada de la joia 
que portaven i fugia amb bi-
cicleta. En la majoria dels fets 
feia caure la víctima a terra 
provocant-li lesions lleus.
Els agents de la Unitat d’Inves-
tigació d’Igualada van iniciar 
les perquisicions pertinents 
per tal d’identificar el possible 
autor de tots els robatoris, que 
va ser detingut el passar dia 
10 d’octubre al centre de Bar-
celona. El detingut, que tenia 
antecedents, va passar el dia 
12 d’octubre a disposició del 
jutjat d’instrucció en funcions 
de guàrdia de Barcelona, qui 
en va decretar la seva llibertat 
amb mesures cautelars.

❱ L’ATC activa un dispositiu per ajudar els contribuents a presentar determinades declaracions per telèfon i 
obre un nou canal de pagament a través de Correus 

Premsa Comarcal

Redacció
Per tal de complir amb 

els criteris de salut pública 
que aconsellen restringir 
la mobilitat de la població 
mentre duri la pandèmia 
del coronavirus, l’Agència 
Tributària de Catalunya 
(ATC) ha posat en marxa 
dues noves iniciatives adre-
çades a millorar els serveis 
que ofereix i acostar-los a 
la ciutadania. D’una ban-
da, ha ampliat els canals de 
pagament a disposició dels 
ciutadans al llarg de tot el 
territori, a través de la xar-
xa d’oficines informatitza-
des de Correus; i, de l’altra, 
ha activat un nou disposi-
tiu –“L’ATC us truca”- que 
permetrà als contribuents 
presentar determinades de-
claracions telefònicament.

Així, des del dilluns 5 
d’octubre els contribuents 
poden utilitzar qualsevol de 
les 2.393 oficines postals que 
Correus té distribuïdes per 
tot l’Estat, especialment les 
315 oficines informatitzades 
que hi ha arreu de Catalu-
nya, per ingressar l’import 

de les seves liquidacions a 
l’ATC.

D’acord amb el Conve-
ni subscrit entre l’Agència 
Tributària de Catalunya i 
la Sociedad Estatal Cor-
reos y Telégrafos, el paga-
ment dels tributs o altres 
ingressos de dret públic, 
la gestió recaptatòria dels 
quals correspongui a la 
Generalitat o li hagi estat 
atribuïda o encomanada 
per altres ens i administra-
cions públiques, es podrà 
fer efectiu mitjançant un 
gir postal en la modalitat 

d’ingrés en un dels comp-
tes dels quals l’ATC sigui 
titular en les seves entitats 
col·laboradores. Propera-
ment, s’hi podran pagar 
també autoliquidacions.

El pagament del tribut 
o l’ingrés de dret públic es 
considerarà efectuat en la 
data en què el gir postal 
sigui imposat pel client 
de Correus, amb indepen-
dència de la data en què 
els fons siguin ingressats 
en un compte de l’ATC. 
Correus cobrarà als seus 
clients la tarifa fixa esti-

pulada per al servei de gir 
amb l’Agència Tributària 
de Catalunya (actualment 
1,95 €/gir).

L’AUTOLIQUIDACIÓ  
DELS IMPOSTOS DE 
TRANSMISSIONS  
I DONACIONS,  
ARA PER TELÈFON

D’altra banda, l’Agèn-
cia ha activat el dispositiu 
“L’ATC us truca”, amb un 
equip de 20 professionals 
tributaris que es posen a 
disposició de la ciutadania 
per ajudar-los a presentar 
les declaracions tributàries 
per telèfon. El contribuent 
que vulgui rebre aquest 
servei ha de demanar cita 
prèvia a través del telèfon 
93 551 51 51, dins l’horari 
de 8:30 a 14 h (excepte dis-
sabtes i festius). Un cop 
comprovat que, efectiva-
ment, l’autoliquidació es 
pot fer per telèfon, un tèc-
nic de l’ATC es posarà en 
contacte amb el sol·licitant 
per informar-lo de la docu-
mentació que necessita per 

poder fer l’autoliquidació i 
donar-li dia i hora per a la 
cita prèvia telefònica.

Les autoliquidacions 
que es poden tramitar per 
telèfon són les transmissi-
ons de vehicles usats (mo-
del 620), tret de les trans-
missions d’embarcacions 
usades i dels vehicles que 
no figurin a l’Ordre que 
anualment publica el Mi-
nisteri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques, les 
transmissions patrimoni-
als i actes jurídics docu-
mentats (model 600) i les 
donacions (model 651). Les 
transmissions patrimoni-
als i les donacions només es 
podran fer per telèfon quan 
l’operació s’hagi formalit-
zat en un document notari-
al i la cita prèvia s’haurà de 
demanar transcorreguts 10 
dies des de la signatura del 
document (és el termini que 
té la notaria per fer arribar 
a l’ATC la fitxa notarial).

Per a més informa-
ció, es pot consultar la 
seu electrònica de l’ATC:  
atc.gencat.cat

L’Agència Tributària de Catalunya s’acosta  
a la ciutadania per reduir els desplaçaments 
durant la pandèmia

L’Agència Tributària de Catalunya obre nous canals de comuni-
cació per a la ciutadania. FOTO: ATC



16  |  IGUALADA Divendres, 16 d’octubre de 2020

El nou carril-bici és objecte de burles i crítiques a les xarxes socials.

El nou carril bici fet al 
polígon de Les Comes 

d’Igualada és motiu de 
crítiques i bromes a les 
xarxes ja que està fet a 
trossos de dos metres, 

de forma discontínua, i 
amb constants “cediu el 

pas” als vehicles 

REDACCIÓ / LA VEU 

E squerra Republicana 
d’Igualada assegura 
que el nou carril bici 

de Les Comes és un “nyap ur-
banístic desastrós” i considera 
“una broma de mal gust” que 
aquest nou carril bici estigui 
fet “a trossets de dos metres 
amb talls constants i amb cediu 
el pas en cada tall per l’entra-
da i sortida dels vehicles”. Des 
d’ERC apunten que “aquest 
carril bici fet a trossets s’em-
marca dins d’un projecte de 
reforma del polígon que ha 
costat 2’2 milions d’euros” i de-
manen saber “quant ha costat, 
exactament, fer el carril bici”.

Explicacions del govern
Alhora l’arquitecte i cap de 
l’oposició, Enric Conill, dema-

ERC diu que el carril-bici de les Comes és un “nyap”

Un n 

REDACCIÓ / LA VEU 

P oble Actiu, formació 
municipal vinculada a 
la CUP, ha denunciat 

en roda de premsa “la manca 
de democràcia i irregularitats 
en els procediments per la re-
gularització del servei d’aigua 
a Igualada”. Afirmen que “els 
tempos de treball de la comis-
sió, que ara entra en caducitat, 
han estat marcats pel govern 
que, sabedor del termini de 
6 mesos de la comissió, ha 
deixat transcórrer el termini 
sense haver tractat cap docu-
mentació d’importància i amb 
aquesta maniobra pretenen 
manllevar la presa de decisions 
d’allà on té que radicar, que és 
la comissió d’estudi, la qual el 
govern ha donat per tancada 
abans d’hora”.

Comissió d’estudi d’aparador
El grup municipal afirma que 
hi ha hagut faltes inaccepta-
bles en les dinàmiques de la 
comissió: per començar no s’hi 
ha tractat cap document d’im-
portància, ni s’ha permès als 

na al regidor d’urbanisme que 
“doni la cara” i surti a “donar 
explicacions” ja que des que 
es va constituir l’ajuntament 
“el regidor d’urbanisme, el Sr. 
Marc Castells, no ha assistit a 
cap comissió d’Urbanisme set-
manal, on està obligat a anar 
i on justament ha d’explicar 
aquests projectes a la resta de 
grups municipals” tot i que 

assegura que “en l’anterior 
mandat municipal el regidor 
d’Urbanisme sí que assistia a 
les comissions i explicava els 
projectes, els posava en comú. 

Des que no hi és i Castells n’és 
regidor, això no ha passat més”. 
En aquest sentit Conill reclama 
“que el Sr. Castells exerceixi de 
regidor d’urbanisme i doni la 

cara a la comissió i també pú-
blicament per un nyap urba-
nístic com és aquest nou carril 
bici a trossets”.
Des d’ERC han exposat que “el 
carril bici és l’exemple paradig-
màtic d’una manca absoluta de 
planificació urbanística i d’im-
provisació constant, no hi ha 
projecte de ciutat i tampoc hi 
ha projecte urbanístic i això ho 
podem veure constantment en 
el nostre dia a dia”. Precisament 
des d’ERC Igualada fa anys que 
demanen un nou POUM que 
“serviria per planificar la ciu-
tat a 20 anys vista i treballar 
sobre un full de ruta per tal de 
fer evolucionar la ciutat. Lluny 
d’això, el POUM actual data 
del 1986 i el govern municipal 
no el vol actualitzar perquè, de 
fet, no tenen un projecte de fu-
tur per Igualada”.

Poble Actiu denuncia “manca de democràcia” en el procés 
municipal per regularitzar el servei de l’aigua

membres de la mateixa accedir 
als assessors experts, ni s’han 
enviat actes de les anteriors 
sessions ni tampoc s’han ca-
lendaritzat les mateixes i com a 
conseqüència, els membres re-
presentants tant de partits com 
de veïns/es no han disposat de 
temps ni capacitat de prepara-
ció per participar-hi amb les 
mínimes garanties. Afirmen 
que la darrera sessió de la co-
missió de l’aigua va estar mar-
cada per diverses queixes de 
veïns i grups municipals sobre 
aquestes faltes i al finalitzar, 
el govern i l’equip jurídic van 
donar per tancada la comissió 
definitivament.

Cop de porta a la comissió
Segons el govern i l’equip jurí-
dic de l’Ajuntament, els 6 me-
sos de durada de la comissió 
s’han exhaurit el passat 13 de 
setembre. Amb tot, Poble Ac-
tiu Afirma que, tenint el comp-
te l’estat d’alarma per la CO-
VID-19 i que durant l’agost els 
membres de la comissió del go-
vern i de l’equip jurídic i tècnic 
de l’Ajuntament van fer vacan-

ces, els sis mesos de la comissió 
no s’exhauririen fins el dia 23 
de novembre de 2020. El grup 
municipal hi veu “una instru-
mentalització de la comissió 
per part del govern per fer 
veure que s’han seguit els pro-
cessos participatius però quan 
han aflorat queixes i demandes 
ens han donat un cop de port 
a representants de ciutadania i 
oposició sense cap mirament”

Consultors contractats mesos 
abans de la constitució de la 
comissió
Poble Actiu aporta una pri-
mera contractació feta per 
l’Ajuntament al juny del 2019, 
7 mesos abans de la constitució 
de la comissió a la consultoria 
Tornos Abogados, firma de la 
qual és soci en Joan Perdigó, 
col·laborador habitual d’AG-
BAR i obertament defensor 
del model de gestió privada 
(l’actual model d’Igualada). La 
contractació tenia com objec-
tiu la redacció de la memòria 
que ha de redactar-se a la co-
missió, tot i que dita comissió 
encara no estava constituïda. 

Poble Actiu afirma que això 
és del tot irregular ja que si la 
comissió no està activa, la feina 
dels assessors no és vàlida i/o 
ha de quedar en suspens men-
tre no es constitueixi una nova 
comissió. Si el govern d’Igua-
lada pretén que els assessors 
treballin “per lliure” s’estaria 
cometent frau de llei.

Cal una nova comissió i asses-
sors neutrals
Segons la llei (ROAS) que re-
gula els processos de regularit-
zació del servei d’aigua, un cop 
caduca el termini d’una comis-

sió, el procés es dona per cadu-
cat i se n’ha de constituir una 
de nova. La norma vol vetllar 
per mantenir la presa de decisi-
ons en una comissió participa-
da i així evitar possibles males 
pràctiques. Per aquest motiu, 
el grup municipal de Poble Ac-
tiu considera inacceptable que 
el govern pretengui continu-
ar treballant “per lliure” en la 
redacció de la memòria, sobre-
tot en les seves fases més im-
portants. Igualment demanen 
que la nova comissió substitu-
eixi els actuals consultors per 
nous consultors neutrals.



De gran vull ser comer-
ciant , nova proposta 

d’Igualada comerç per 
incentivar el sector i  

potenciar l’ofici de boti-
guer i animar als joves 
a tenir-ho com a opció
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L’entitat “Igualada Co-
merç” que aglutina la 
majoria de comerços 

de la ciutat i amb una trajec-
tòria de quaranta anys, ha 
engegat un ambiciós projecte 
encaminat a incloure l’ofici de 
botiguer dintre de les opcions 
de sortida professional pels 
joves. S’ha detectat que hi ha 
molts sectors i professions que 
fan accions per motivar i do-
nar a conèixer les seves opci-
ons i pel que fa al comerç es 
troba a faltar.
Com a referents del comerç 
l’entitat vol promoure l’esperit 
emprenedor dels joves i que 
vegin el comerç com una op-
ció de sortida professional. 
Per això s’està treballant en un 
material didàctic, informatiu 
i amb activitats dirigides a les 
escoles, instituts i centres de 
formació. La idea és incidir 
tant en les edats inicials com 
els més grans, en diferents ac-
cions.
Es vol que De Gran Vull Ser 
Comerciant – Objectiu Boti-
guer pugui establir-se com a 
projecte educatiu i aconseguir 
motivar als joves per encami-
nar-se cap aquesta professió. 
Poder promocionar aquest 
ofici a les aules i en les dife-
rents iniciatives que es fan per 
donar a conèixer les opcions 
que tenen els joves per enca-

Nova campanya d’Igualada Comerç 
per potenciar l’ofici de botiguer

Nou Centre regalarà 20 
entrades dobles a 
l’Ateneu Cinema
REDACCIÓ / LA VEU 

Del 19 d’octubre al 8 
de novembre i sota 
el lema “Una tardor 

de cinema” l’Associació Nou 
Centre de comerços, negocis i 
entitats regala un total de vint 
entrades dobles per assistir a 
qualsevol sessió de l’Ateneu 
Cinema fins al 31 de desem-
bre (sense incloure les sessi-
ons del Cineclub, Cicle Gaudí 
o similars). 

Compra mínima de 10 euros 
per poder participar 
Per participar en el sorteig 
només cal entrar als establi-
ments associats a Nou Cen-
tre, fer una compra mínima 
de 10 euros i demanar la 
butlleta numerada, que s’ha 
de conservar fins el dia del 
sorteig, que es farà el dia 9 de 
novembre en un lloc encara 
per determinar. D’aquesta 
manera Nou Centre activa 
una campanya per promoure 
el comerç de proximitat i les 
activitats culturals i d’oci a la 
ciutat.
L’èxit de la Campanya de Na-
dal de Nou Centre, que s’ha 
postulat aquests últims anys 
com una de les campanyes 
anuals de dinamització co-
mercial més potents, parti-
cipatives i importants de la 

minar els seus estudis i els 
seus futurs.
La proposta compta amb el 
suport i l’aval de l’ajuntament 
d’Igualada i la Generalitat de 
Catalunya que a més està 
aconseguint propostes amb 
sinergies en altres projectes 
que es duen a terme en cicles 
formatius fora d’Igualada.
L’objectiu es el de reforçar el 
prestigi de l’ofici de comerç. 
Darrerament s’ha donat a 
conèixer el projecte entre els 
associats d’Igualada Comerç 
per tal d’implicar-los a què 
facin aportacions d’idees, 
missatges, conceptes i pro-

postes. Aprofitem aquesta 
nota de premsa per animar 
a la resta de comerciants a 
participar-hi i que entre tots 
desenvolupem un engresca-
dor projecte per mantenir 
viu el comerç.

ciutat, ha estat una de les ra-
ons perquè l’Associació Nou 
Centre doni el tret de sortida 
a una proposta que es prorro-
gui durant tot l’any a través de 
campanyes similars de caràc-
ter bimensual o trimestral.
A més, Nou Centre iniciarà en 
breu la instal·lació de plafons 
identificadors amb la icona de 
l’associació -la peça del puzle 
vermella- entre els seus asso-
ciats, de tal manera que els 
igualadins puguin identificar 
fàcilment els establiments que 
pertanyen a l’associació.
La compra de proximitat, el 
comerç de barri, els serveis, la 
restauració i l’oci de la ciutat 
d’Igualada són un valor a esti-
mar i protegir.
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A mercatdecasa.com hi 
ha  productes artesans i 
ecològics com làctics de 
diverses formatgeres de 
la comarca, productes 
carnis, cerveses arte-
sanes, ous ecològics, 

llegum, cafè, fruits secs, 
mel i una gran oferta 

d’olis, vins i caves

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls sindicats més repre-
sentatius del sector del 
transport sanitari van 

convocar divendres una vaga 
indefinida en el transport sa-
nitari de Catalunya que afecta 
tant al Transport Sanitari Ur-
gent com al No urgent.
Aquesta vaga, que afecta a 
més de 5000 treballadors del 
sector, és “una protesta con-
tra l’aplicació de la patronal 
ACEA d’una retallada salarial 
que ja s’ha vist reflectida en la 
nòmina dels tècnics d’emer-
gències sanitàries d’aquest 
mateix mes”, expliquen fonts 
sindicals del sector a l’Anoia.
Des de l’any 2013 i fins fa tot 
just un any, el sector va patir 
una retallada del 3,5 % del seu 
sou. Fins que al setembre de 
2019 els sindicats, la patro-
nal ACEA i el Departament 
de salut signaven un acord de 
restitució al personal dedicat 
al transport sanitari del seu 
nivell salarial anterior. Aquest 
era d’aplicació per a totes les 
empreses contractades i sub-
contractades per CatSalut, i es 
va aconseguir en el procés de 
mediació d’una vaga sectorial. 
Aquesta vaga es centrava en la
pèrdua retributiva i en l’ exi-
gència de millores en les con-
dicions laborals d’un conveni 
col·lectiu que en l’actualitat 
encara continua formant part 
de les negociacions.
Les mateixes fonts indiquen 
que “actualment, i en plena 
crisi sanitària a conseqüèn-
cia de la pandèmia del CO-
VID-19, ACEA anuncia una 
nova retallada salarial d’apli-
cació a les empreses contrac-
tades per la Generalitat per 
realitzar les funcions de trans-

El personal del transport sanitari, 
en vaga indefinida

Un grup d’emprenedors 
crea un mercat online 
de productes de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

El passat dijous dia 8 
d’octubre va sortir a la 
llum Mercat de Casa, 

el primer mercat online de 
productes de la comarca de 
l’Anoia, amb l’objectiu de 
potenciar el consum de pro-
ximitat i el teixit econòmic 
comarcal. El projecte, creat 
per tres joves igualadins, bus-
ca fer d’intermediari entre els 
productors agrícoles de la re-
gió i els consumidors finals.
Mercat de Casa no només po-
sarà a disposició del públic 
una pàgina web per a com-
prar sinó que també unifica-
rà un sol punt de recollida de 
productes a Igualada. A més 
a més, gestionarà, conjunta-
ment amb l’empresa anoienca 
Anem a Casa Teva, un sistema 
d’enviaments per tal de facili-
tar l’experiència als usuaris.
A Mercat de Casa s’hi podran 
trobar productes artesans i 
ecològics com làctics de di-
verses formatgeres de la co-
marca, productes carnis, cer-
veses artesanes de tota mena, 
ous ecològics, llegum, cafè, 
fruits secs, mel i una gran 

oferta d’olis d’oliva, vins i ca-
ves de proximitat, entre altres 
productes que de mica en 
mica s’anuncien a les xarxes 
del projecte.
A part de la compravenda 
d’aliments de proximitat, 
Mercat de Casa ofereix l’opor-
tunitat als comerciants d’aug-
mentar la visualització de la 
seva marca a través d’internet 
i les xarxes socials. També ho 
faran mitjançant la creació 
de cistelles amb una barreja 
de diversos productes durant 
èpoques festives. El mercat 
digital ja està operatiu a www.
mercatdecasa.com i a les xar-
xes a @mercatdecasa.

port sanitari. Aquesta rebaixa, 
denuncien els sindicats, supo-
sa l’incompliment per part de 
la Generalitat i l’organització 
patronal, dels acords als quals
es va arribar al setembre de 
2019 per revertir les retallades 
salarials que patia el sector des 
de l’any 2013”.
Per altra banda, aquesta vaga 
també té com a objectiu “exi-
gir un pla real d’equiparació de 
les treballadores i treballadors 
de transport sanitari a Cata-
lunya amb les condicions del 
conveni col·lectiu de treball 
per l’empresa pública Sistema 
d’Emergències Mèdiques, S.A, 
més coneguda amb el nom de 
SEM”. Concretament exigei-
xen “el dret a les mateixes con-
dicions essencials com poden 
ser remuneració, durada de la 
jornada i categories professio-
nals. També el dret a les matei-
xes condicions en matèria de 
seguretat i salut, a la mateixa 
retribució salarial i a les ma-
teixes condicions en relació a 
les cotitzacions a la seguretat 

social i a les baixes mèdiques”.
Denuncien que actualment 
gairebé 8 de cada 10 persones 
ocupades al sector treballa per 
a empreses privades al servei 
de CatSalut i la Generali-
tat. Això suposa que un 80% 
de les persones dedicades al 
transport sanitari a Catalunya 
“treballen a empreses priva-
des realitzant tasques per en-
càrrec i sota direcció efectiva 
de les autoritats sanitàries 
públiques, que en tot mo-
ment controlen i garanteixen 
la prestació del servei. Però 
les diferències entre les seves 
condicions laborals i les que 
recull el conveni de l’empresa 
pública SEM, són d’enorme 
magnitud”.
El sector, a més de la vaga in-
definida, té programades vàri-
es mobilitzacions. La primera 
va ser divendres, 9 d’octubre a 
la ciutat de Barcelona. Les se-
güents concentracions estan
programades a la mateixa ciutat 
pel 16, 23 i 30 d’octubre a la Seu 
del Servei Català de la Salut. 
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La delegació igualadina 
del moviment de Greta 
Thunberg farà la con-
centració avui diven-

dres, des de l’estació de 
busos fins Cal Font
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I gualada pel Clima-Fri-
days for Future (FFF)  Es 
un moviment social que 

es manifesta per reclamar ac-
ció contra l’escalfament de la 
terra i l’emergència climàtica. 
El moviment agafa força quan 
l’activista Greta Thunberg es 
comença a manifestar davant 
del parlament suec a l’agost 
del 2018. La seva veu és font 
inspiradora, activa manifesta-
cions internacionals per tot el 
món. Per demanar a  governs, 
institucions i empreses a pren-
dre accions contra l’emergèn-
cia climàtica.
Fridays for Future Igualada 
arriba a Igualada  amb la pri-
mera acció a l’abril del 2019, 
començant a manifestar-se 
a la plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada cada divendres a 
les 19h. 
FFF Igualada forma part de 
les 28 assemblees que hi han a 
tot Catalunya que forma part 
d’aquest moviment. A través 
de les seves Xarxes Socials, 
Instagram i Twitter, informa 
de les accions de protesta, 

Fridays for Future organitza una 
bicicletada per la mobilitat sostenible

Agraïment de MPS a 
la UCI de l’Hospital
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’associació MPS, de 
malalties Lisosomals 
com les Mucopolisaca-

ridosis i síndromes relaciona-
des, amb seu a Igualoada, ha 
fet arribar un agraïment a la 
UCI de l’Hospital Universita-
ri. El director de l’entitat, Jordi 
Cruz, ha entregat un missatge 
d’agraïment en nom de tota 
l’entitat al Dr. Carles Triginer, 
coordinador del Servei de Me-
dicina Intensiva, i a la Sra. M. 
Rosa Torres, supervisora de la 
mateixa àrea.
El doctor Triginer ha destacat 
la tasca de l’Associació davant 
la situació de pandèmia, que 
s’ha vist obligada a replantejar 
el seu suport familiar a modali-
tats que garantissin la seguretat 
de les persones afectades; i ha 
donat ànims a seguir treballant 
pel benestar de les persones 
que pateixen malalties lisoso-
mals. 
L’acció forma part de la inici-
ativa “Porta’m a les UCI”, dins 
el projecte de “La ruta de Wo-
ody”, que durant aquests me-
sos reparteix missatges d’agra-
ïment a tot el personal sanitari 
de les unitats UCI de tot el ter-
ritori espanyol, per a posar en 
valor la seva professionalitat i 
sacrifici durant aquests mesos 
de pandèmia. En el cas d’Igua-
lada, donat que l’entitat té la seu 
a la capital anoienca, el director 
Jordi Cruz n’ha fet l’entrega en 
nom de tota l’entitat. 
MPS Espanya i les famílies in-
teressades a col·laborar en el 
projecte, fan arribar un missat-
ge compartit, juntament amb 
una caixa de galetes Birba, a 
cada unitat UCI. La iniciativa 
ha estat possible gràcies a la 
col·laboració de l’empresa cam-
prodonesa amb l’entitat.

manifestació o campanyes en 
xarxes socials. Per ser una veu 
més a la crida, realitzant acci-
ons ràpides per crear un siste-
ma sostenible i que es pugui 
autoregenerar.
Es poden seguir a: a Twitter 
@igualadapelclima o bé per 
Instagram Fridaysforfuture.
igualada. 
Una de les accions que FFF 
IGD fa són les Bicicletades. 
Expliquen que “és una acció 
per repensar el model de mo-
bilitat que tenim actualment. 
És hora de donar més impor-
tància els mitjans de transport 
sostenible”. La propera bici-
cletada tindrà lloc el proper 
divendres dia 16 a les 6 de la 
tarda, i se sortirà de l’estació 
de busos, per acabar a la plaça 
de Cal Font. 
Afegeixen que “la millor ma-

nera per avaluar el que tenim 
i el que necessitem es posant- 
ho a la pràctica. Les Bicicleta-
des ens obren els ulls i tenim 
una experiència amb primera 
persona. Ens n’adonem del 
trams de bicicletes aïllats, ta-
llats i la manca de seguretat. 
L’ús de la bicicleta pel trans-
port urbà ja és del 3.5% de la 
població  i cada vegada son 
més , doncs es pren més cons-
ciencia del canvi que tenim 
que fer per canviar el model 
en que vivim. 
Així entre tots  poder reclamar 
carrils bicis continus sense 
talls, que tinguin un recorre-
gut coherents de nord a sud i 
d’est a oest. Per poder arribar a 
les escoles, al mercat, el centre, 
els llocs de treballs de forma 
segura. Reclamar pàrquings 
per bicis segurs, primordial 
per poder implementar aquest 
mitjà de transport.
Necessitem recuperar la ciutat  
amb més zones per vianants 
dignes, i donar més priori-
tat  al transport sostenible i el 
transport públic. La Justícia 
social també és mobilitat sos-
tenible”.

“La ruta de Woody”, la 
xarxa solidària del peluix 
de PortAventura
“La ruta de Woody” és un pro-
jecte social i didàctic de MPS 
Espanya que té com a objectiu 
donar a conèixer les malalties 
lisosomals i transmetre infor-
mació a altres nens i nenes, i 
les seves famílies.
El projecte, que compta amb 
la col·laboració de la Funda-
ció PortAventura, consisteix 
en passar una nit amb el pe-
luix Woody i aprendre sobre 
aquesta malaltia gràcies al 
material didàctic que porta 
en la seva motxilla. En acabar 
l’estada, haurà de ser cedit a 
una altra família. El peluix, a 
més de tenir un xip localitza-
dor, porta un llibre divulgador 
per a ser llegit i compartit, un 
passaport per a deixar cons-
tància dels llocs visitats i una 
guia explicativa del projecte. 
Ja hi ha més de 30 Woodys a 
tota Espanya.
Un dels projectes en el marc 
de “La ruta de Woody” és 
el nou projecte “Porta’m a 
les UCI”, que pretén ser una 
aventura més, aquest cop per 
enviar un agraïment sincer al 
personal sanitari.
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La formació s’adreça 
a persones joves, entre 
els 16 i els 29 anys, que 

estiguin inscrites al 
Programa de Garantia 
Juvenil o com a deman-

dants d’ocupació

Carme Riera.

El Consell busca sis 
joves per formar-los 
en informàtica

REDACCIÓ / LA VEU 

L a tinenta d’alcalde i re-
gidora d’Acció Social, 
Carme Riera, ha expli-

cat  les principals actuacions 
que el seu departament està 
duent a terme en l’àmbit dels 
serveis socials i que ha volgut 
emmarcar a partir de tres grans 
característiques del seu funcio-
nament: “A part dels principis 
de justícia i equitat, que són 
universals, a nosaltres ens agra-
da defensar que som i volem ser 
un servei proactiu, no reactiu, 
la qual cosa ens permet estar 
fent constantment propostes de 
com podem millorar. També 
som un servei molt transversal, 
que ens hem de coordinar amb 
tots els departaments de l’Ajun-
tament i amb moltes altres enti-
tats. I, lligat amb això, no cal dir 
que el treball en xarxa és una de 
les principals característiques 
de tota la nostra tasca”. Riera ho 
ha resumit afirmant que: “Evi-
dentment, treballem amb per-
sones i per a les persones, amb 
l’objectiu de fomentar la seva 
autonomia, la seva promoció 
i la seva corresponsabilitat en 
tota la seva trajectòria vital”
La tinent d’alcalde ha volgut 
deixar clar que “sempre hem 
atès la urgència social. Ho hem 
fet abans, ho hem fet durant 
l’època COVID i ho seguirem 
fent”. I, en aquest sentit, ha as-
segurat que les urgències que 
es detecten són sempre ateses i 
que se segueixen unes línies de 
treball que tenen continuïtat, 
però que són compatibles amb 
d’altres que s’han engegat atès 
el canvi de les circumstàncies. 
També ha volgut subratllat que 
alguns dels projectes desenvo-
lupats van ser consensuats, va-
lorats i en algun cas prioritzats 
a la taula que es va crear entre 
tots els grups municipals arran 
de l’emergència social provoca-
da per la pandèmia. En aquest 

L’Ajuntament destaca que sempre ha atès 
la urgència social

REDACCIÓ / LA VEU 

Des del Consell Co-
marcal de l’Anoia i 
el centre de formació 

CEINA s’anuncia l’inici d’una 
nova formació, aquest mes 
d’octubre, adreçada a perso-
nes joves entre els 16 i els 29 
anys, que estiguin inscrites al 
Programa de Garantia Juvenil 
o com a demandants d’ocupa-
ció. El curs està subvencionat 
i queden sis places lliures de 
les 15 que s’ofereixen.
El projecte esTICon vol for-
mar joves perquè puguin 
programar ASP (en anglès, 
Active Server Pages) i apren-
dre o reforçar els seus conei-
xements d’ofimàtica. El curs 
alternarà l’aprenentatge a 
distància i les tutories presen-
cials i l’objectiu és millorar la 
formació dels joves de la co-
marca en l’àmbit informàtic 
per augmentar les possibili-
tats de trobar feina.
Es proposa una formació TIC 
que combina un mòdul espe-
cialitzat en l’àmbit de la pro-
gramació, de 40 hores, amb 
un mòdul transversal d’ofi-
màtica de 190 hores, comú en 
varis certificats de professio-
nalitat i que donarà a l’alum-
ne uns coneixements generals 
valorables al mercat laboral i, 
al mateix temps, podrà obte-
nir una Certificació ACTIC.
Per més informació, els in-
teressats en participar en 
aquest curs subvencionat 
poden contactar amb el De-
partament de Promoció Eco-
nòmica del Consell Comarcal 
de l’Anoia al correu aeo@ano-
ia.cat o al telèfon 93 805 15 
85. Les inscripcions es tanca-
ran quan s’hagin omplert les 
sis places disponibles.

sentit, Riera ha destacat que en 
el moment més àlgid de la crisi 
sanitària també es va posar en 
marxa un grup de treball con-
junt amb la resta de municipis 
per donar resposta a les neces-
sitats que en aquell moment 
eren prioritàries, com la gestió 
de les targes menjador, en què 
també es van implicar Ense-
nyament i altres departaments.
Centrant-se en la tasca feta a 
Igualada, la regidora s’ha referit 
a l’actuació en l’àmbit de la in-
fància i ha destacat que, en el 
context de Ciutat amiga de la 
Infància, s’ha fet un gran treball 
amb el Consell dels Infants, que 
es va poder seguir dinamitzant 
a pesar de la situació de confia-
ment i de crisi sanitària.

Estiuet
Riera també ha posat en valor 
el repte que va suposar l’orga-
nització de l’Estiuet 2020 amb 
el doble objectiu de garantir 
la seguretat dels infants i dels 
monitors i oferir, alhora, una 
programació atractiva. El re-
sultat final és que hi han par-
ticipat 290 infants, sumant els 
diferents espais i torns. Les cir-
cumstàncies d’aquest any han 
comportat un increment de la 
despesa, que ha estat superior 
als 150.000 €, i la valoració que 
les famílies han fet del desen-
volupament de les activitats 

ha estat altament satisfactòria. 
Aquest bon resultat fa que, atès 
que no es podrà fer un Saló de 
la Infància com el que s’organit-
za habitualment, s’estigui tre-
ballant ja en l’organització d’un 
casal de Nadal, replicant tot allò 
que ha funcionat bé en el casal 
d’estiu. En la mateixa línia, Ri-
era ha remarcat el bon funcio-
nament del centres oberts i ha 
destacat l’acompanyament que 
les monitores han fet a les fa-
mílies i als infants.
En definitiva, ha afirmat la re-
gidora,”en l’àmbit de la infàn-
cia, hem mantingut els nostres 
compromisos amb els infants i 
hem estat capaços de treballar 
de manera coordinada i gene-
rant aquestes bones dinàmi-
ques de relació amb les famí-
lies”.

Atenció a domicili
Pel que fa a l’atenció al domi-
cili, que Riera ha definit com 
una de les prioritats de la re-
gidora, ha destacat l’increment 
del nombre d’usuaris de teleas-
sistència i dels àpats a domicili. 
També s’ha fet seguiment tele-
fònic al domicili dels casos més 
complexos, ja que inicialment 
es va haver de reduir el servei 
per temes de seguretat. Actual-
ment, hi ha més de 900 usuaris 
en el servei d’atenció a domicili.
Entre els projectes innovadors 
que s’han posat en marxa, la 
regidora n’ha destacat un, que 
entraria en la línia de cuidar el 
cuidador, que consisteix en la 
contractació d’integradors per-
què les persones cuidadores de 
familiars dependents puguin 
disposar d’unes hores lliures a 
la setmana.
Riera també ha destacat que 
des de Serveis Socials s’ha ga-
rantit en tot moment l’atenció 
presencial, a diferència d’altres 
municipis, on només s’ha fet 
atenció telefònica. “Nosaltres 
teníem clar, des del primer dia, 

La regidora de Ser-
veis Socials de l’Ajun-
tament, Carme Riera, 

també ha destacat 
que des de Serveis So-
cials s’ha garantit en 
tot moment l’atenció 
presencial, a diferèn-
cia d’altres munici-

pis, on només s’ha fet 
atenció telefònica. 

que en una situació en que la 
gent ens podia necessitar més 
que mai, no ens podíem reti-
rar”.

Emergència habitacional
La responsable del Serveis So-
cials ha afirmat que també s’ha 
atès l’emergència habitacional, 
amb la tramitació de tots els 
ajuts d’urgència social i s’ha fet 
un especial esforç en el funcio-
nament del Ban de Queviures. 
Riera ha destacat que s’ha do-
nat resposta a les necessitats en 
l’àmbit de l’alimentació i la hi-
giene a més famílies que mai. “I 
en aquest cas voldria destacar 
la feina dels tècnics, però so-
bretot, la generositat de tantes 
i tantes persones i entitats que 
han col·laborat amb les seves 
aportacions”. El nombre mà-
xim d’usuaris del BdQ es va as-
solir el mes de maig, quan es va 
superar el miler de beneficiaris, 
una xifra que actualment s’ha 
reduït i és de 825.
Un altre projecte que ja s’estava 
valorant i que la situació sani-
tària ha fet prioritari ha estat el 
de les targetes moneder, que ja 
es va posar en marxa a final de 
juny i ja atén 63 famílies mono-
parentals, a través de les quals 
se’n beneficien 183 persones.
Pel que fa a l’abordatge de la 
vulnerabilitat energètica, des 
de la setmana passada es dis-
posa d’un nou recurs, que és 
el punt d’assessorament ener-
gètic d’Igualada, que ofereix 
la informació, l’atenció i la in-
tervenció necessària per a què 
les persones puguin exercir els 
seus drets energètics i les com-
panyies no els neguin l’accés als 
subministraments bàsics.
Finalment, Riera ha explicat 
que l’Ajuntament i totes les 
entitats que formen part de la 
Xarxa per a la Inclusió estan 
treballant en la proposta del 
nou pla d’acció comunitària i 
inclusió.Consell dels Infants d’Igualada.
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ÀURIA COOP. / LA VEU 

L a concessió de la Creu 
de Sant Jordi no hagués 
estat possible sense 

l’emprenedoria dels fundadors 
que van iniciar Taller Àuria, 
l’any 1972
L’entitat igualadina agraeix a 
totes les persones que al llarg 
de la seva història han con-
tribuït en pro de la generació 
d’oportunitats per a les perso-
nes amb especials dificultats 
Àuria Cooperativa –distingi-
da amb la Creu de Sant Jordi 
aquest setembre per la seva 
tasca social–vol agrair i fer 
extensiu aquest reconeixe-
ment a totes les persones que 
han contribuït a fer possible la 
missió de l’entitat en pro de la 
generació d’oportunitats per a 
les persones amb discapacitat 
intel·lectual i altres col·lectius 
en situació de vulnerabilitat. 
Fundat el 1972 a l’empara de 
l’associació de pares i mares 
de l’Escola Àuria, la creació 
del Taller Àuria va represen-
tar un exemple de com la so-
cietat civil d’aleshores, davant 
l’absència d’una resposta ins-
titucional a les necessitats de 
les persones amb discapacitat, 
podia oferir un espai de treball 
per als joves, un cop acabaven 
la seva escolarització. 
Des d’aquell moment, la Coo-
perativa va fer seva la missió 
de crear llocs de treball per 
aquest col·lectiu, perquè l’ac-
cés al món laboral era, i ho 
segueix sent avui, el millor 
vehicle per a la participació en 
la societat i l’autonomia perso-
nal.
L’any 1981, es va transformar 
amb Cooperativa de Qualifi-
cació Especial, per adaptar-se 
a la normativa catalana. Des 

Reconeixement d’Àuria Cooperativa 
amb motiu de la Creu de St. Jordi

Acord d’Iguana amb la 
nova entitat DCA Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

I guana i la recent presen-
tada Associació DCA 
(Dany Cerebral Adquirit) 

Anoia han tancat un conveni 
de col·laboració mitjançant el 
qual l’operador de telecomu-
nicacions de l’Anoia cedeix a 
l’entitat una línia de telefonia 
mòbil per a poder fer l’atenció 
als seus associats i coordinar 
la gestió del seu dia a dia. L’en-
titat, que està en període de 
captació de socis i voluntaris, 
ha presentat ja una sèrie de ta-
llers per a afectats que es duen 
a terme al Casal Cívic Iguala-
da situat al barri de Montser-
rat d’Igualada.
El dany cerebral adquirit és 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls divendres a partir 
del 16 d’octubre entre 
les 5 i les 7:30 de la tar-

da podeu venir 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 compartir una esto-
na de joc amb els infants i els 
seus pares i mares, a partir de 
3 anys. L’educadora us donarà 
a conèixer l’espai, els jocs i les 
joguines.
L’activitat és gratuïta. Només 

l’afectació de les estructures 
encefàliques en persones que 
pateixen un dany cerebral 
en qualsevol moment de la 
seva vida tot i haver nascut 
sense cap dany. Pot afectar a 
qualsevol persona i pot com-
portar trastorns cognitius, 
emocionals, conductuals i/o 
físics. Les causes més comu-
nes poden ser accidents car-
diovasculars, traumatisme 
cranioencefàlics, tumors o 
infeccions cerebrals, entre 
d’altres.
Iguana col·labora amb més 
d’una vintena d’entitats i es-
deveniments de la comarca 
de l’Anoia. Es tracta, majori-
tàriament, d’entitats culturals, 
esportives i del tercer sector.

Espai gratuït de joc a la 
Ludoteca i el Casal 
Cívic Montserrat

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 
fitxa amb el nom de la família 
i telèfons de contacte. Caldrà 
signar la declaració respon-
sable de la Covid-19. A l’en-
trar a l’activitat es prendrà la 
temperatura i es seguiran les 
mesures higienicosanitàries 
recomanades.
Totes les persones més grans 
de 6 anys hauran de portar 
mascareta. Recomanable per 
a la resta.

d’aleshores, ha estat un cen-
tre de producció industrial i 
un centre especial de treball 
de referència tant pel sector 
de la discapacitat com per la 
col·laboració i transformació 
que l’entitat ha fet per respon-
dre a la realitat de la indús-
tria que l’envoltava i els seus 
canvis. Un exemple d’això, és 
la intuïció d’obrir noves àrees 
d’actuació que permetessin la 
creació de llocs de treball fent 
una aposta per nous sectors 
industrials com la divisió de 
Cosmètica (2008), que es va 
posar en funcionament abans 
de la crisi, quan ja s’albirava 
que podria canviar les neces-
sitats d’alguns dels clients de 
caire industrial. 
Fidels a aquesta missió de 
generar llocs de treball, avui 
el conjunt de les entitats del 
grup que conformen Àuria 
Grup, ocupen 800 persones i 
compten amb una massa so-
cial de 1.500 col·laboradors.
Més de quaranta anys d’his-

tòria que s’iniciava amb un 
grup de famílies valentes que 
volien crear oportunitats la-
borals per als seus fills i filles, 
i de persones emprenedores, 
com l’Òscar Miró, impulsor 
imprescindible del projecte.
És un agraïment que cal fer 
extensible a tota la gent d’Àu-
ria, als seus professionals, 
a les persones voluntàries 
i a les empreses que, amb la 
seva confiança, creuen que la 
transformació social és possi-
ble perquè tothom hi tingui 
cabuda. 
Si avui, la nostra entitat és un 
referent dins del nostre sector 
i s’erigeix com una empresa 
innovadora que s’adapta a les 
exigències del moment, és per 
la implicació de moltes per-
sones, tant d’Igualada com 
d’arreu del país. A tothom que 
forma part d’aquesta cadena 
de confiances, complicitats i 
projectes compartits, gràcies. 
Junts som un motor de canvi i 
creació de noves oportunitats.

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

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454

Es VEN PIS  zona 
ESTACIÓ de TREN D’ IGUALADA

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

 Per només 59.950€
 Interessats trucar a:
   636 925 298



comarca

ANOIA / LA VEU 

Barraques Go!, el joc de 
l’aplicatiu Natura Lo-
cal, que promou rutes 

per les barraques de pedra 
seca i guanyar premis als co-
merços locals, torna amb una 
nova edició i més premis. 
Del 17 d’octubre al 6 de de-
sembre es podran descobrir 
aquestes construccions ubi-
cades en diferents rutes que 
transcorren pels municipis 
de La Torre de Claramunt, 
Castellolí i Vallbona d’Anoia, 
alhora que es podrà guanyar 
premis en restaurants, empre-
ses d’oci, cases rurals, petits 
productors gastronòmics i 
comerços en general. El gran 
premi serà un vol en globus 
per a 4 persones que se sor-
tejarà entre tots i totes els/les 
participants.
En total s’han recollit premis 
per a 200 guanyadors/es, en-
tre productes de marxandatge 
i obsequis gentilesa dels co-
merços locals dels municipis 
on es troben les barraques i el 
gran premi de la mà de l’em-
presa de vols en globus Kon-
tiki. 
Així, els comerços col·labora-

dors de La Torre de Claramunt 
són: Finca Serra Burges, Forn 
i Cafeteria 3x3, Celler Pla de 
Morei, Cal Vilaseca, Granja 
La Torre, Farmàcia Gemma 
Cordomí i formatgeria Flor 
d’Ametller i Clínica Dental La 
Torre de Claramunt. Els co-
merços de Castellolí que han 
participat són: La Brillante, 

Cal Fornerr, Cal Betes, Res-
taurant Nou Urbisol, Horta 
Cal Quim, Can Mabres i La 
Farmaciola. Per la seva banda, 
els comerços col·laboradors 
de Vallbona d’Anoia han estat: 
Farmàcia Font Puiggròs, Bar 
la Brasa, Forn de pa i degus-
tació, Neus Supermercat, Can 
Tiquet, Cal Sec, Bar Restau-

Torna Barraques Go! amb molts nous premis de la mà 
dels comerços locals 

rant Cal Saumell i allotjament 
rural Ca la Maria Xica.
El joc, al que s’accedeix des-
carregant l’aplicació de Natu-
ra Local, una empresa especi-
alitzada en la creació de rutes 
i descoberta del patrimoni 
natural de Catalunya, proposa 
diferents itineraris autoguiats 
per a descobrir amb la família 
o els amics. Gràcies a aquest 
es poden explorar les Valls 
de l’Anoia, properes a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i 
amb la muntanya de Montser-
rat de fons. Les rutes estaran 
disponibles en Android a par-
tir d’aquest dissabte 17 i iOS a 
partir del 31 d’octubre.
Els tres ajuntaments dels tres 

municipis participants valo-
ren molt positivament el pro-
jecte que vol posar en valor 
l’economia de proximitat, els 
productes de la terra, el pa-
trimoni i el comerç i la res-
tauració local i promoure les 
sinergies entre el turisme i el 
comerç local per tal de revalo-
rar els petits pobles, impulsar 
el seu teixit comercial i poten-
ciar els productes singulars.
Aquest singular projecte és 
impulsat pel Consell Comar-
cal de l’Anoia i els ajunta-
ments de Castellolí, La Tor-
re de Claramunt i Vallbona 
d’Anoia, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona.

Sobre les barraques de pedra 
seca
Les barraques de pedra seca 
són construccions caracterís-
tiques de la zona i lligades al 
seu passat rural i al món de la 
vinya i que es troben escam-
pades per tot el territori. A 
l’Anoia són un més dels molts 
elements que conformen la 
riquesa patrimonial de la co-
marca, com els castells de 
frontera, els paisatges rurals o 
els petits pobles i nuclis amb 
encant. 

El joc de l’aplicatiu 
mòbil Natura Local que 
promou el comerç local 
i el paisatge (les barra-
ques de pedra seca) de 
l’Anoia torna amb una 
nova edició de més de 
200 obsequis i un gran 

premi d’un vol en globus 
per a 4 persones.

CAPELLADES / LA VEU 

El Museu Molí Paperer 
de Capellades serà una 
un dels protagonistes 

de la II Mostra Internacional 
d’Audiovisuals d’Artesania 
que es fa del 19 al 25 d’octu-
bre.
“El Paper, meravellosa inven-
ció” és un documental gravat 
aquest any 2020 per encàrrec 
del mateix Museu que volia 
posar en relleu la tasca que 
s’hi duu a terme. Tal com ex-
plica la directora del Museu, 
Victòria Rabal, “volíem des-
tacar el treball que fem per 
mantenir viva l’artesania del 
paper fet a mà, però amb una 
aposta clara per la innovació 

constant. Així ho expliquem 
i posem en valor les darreres 
col·laboracions importants 
que hem fet, per exemple a 
nivell de cuina amb la Car-
me Ruscalleda o els germans 
Roca o formant part de pro-
jectes artístics amb creadors 
de primera línia com el Jau-
me Plensa”. 
El documental ha estat dirigit 

per Lluís Jené, qui prèviament 
ja havia fet un treball d’aquest 
estil amb el curt “Molins Pa-
perers a l’Anoia”.
Ara “El Paper, meravello-
sa invenció” es podrà veure 
dins aquesta segona Mostra 
Internacional d’Audiovisuals 
d’Artesania, que en aquesta 
ocasió es farà de manera to-
talment virtual. Per això els 
10 documentals escollits es 
projectaran a través de Fil-
min, la plataforma de cine-
ma més prestigiosa de l’Estat 
Espanyol. Aquesta Mostra fa 
combregar dos sectors, el de 
l’artesania i el de l’audiovisu-
al, per donar a conèixer a tra-
vés de diversos formats audi-
ovisuals el món de l’artesania.

Estrena del documental “El Paper, 
meravellosa invenció”, del Museu Molí 
Paperer de Capellades

“El Paper, meravellosa 
invenció” es podrà veure 

en la segona Mostra 
Internacional d’Audio-
visuals d’Artesania, en 

format virtual
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MONTBUI / LA VEU 

El passat cap de setmana 
es va dur a terme l’es-
trena de les obres rea-

litzades a la torre reformada 
del Castell de La Tossa, acti-
vitat emmarcada dintre de les 
Jornades Europees del Patri-
moni. 
Els actes van començar dis-
sabte a la tarda amb una tro-
bada dels Amics de La Tossa, 
conjunt de voluntaris que 
col·laboren activament amb 
la Fundació La Tossa i que 
fan possible el millor mante-
niment possible de l’entorn. 
Durant aquesta trobada es va 
dur a terme un homenatge a 
una de les persones que més 
ha vetllat pel Castell de La 
Tossa durant els darrers 25 
anys, Joan Palomas. Precisa-
ment Joan Palomas va poder 
realitzar l’obertura simbòlica 
de la nova torre, on s’hi ha 
construït una nova passarel·la 
i una escala nova. Des del nou 
mirador aconseguit, es poden 
observar unes vistes immi-
llorables sobre tota la Conca 
d’Òdena.
L’acte d’estrena de la nova tor-
re i de reconeixement a Joan 
Palomas va comptar amb la 
presència de l’Alcalde mont-
buienc Jesús Miguel Juárez i 

la del regidor d’Urbanisme i 
Medi Ambient Adrià Castell-
tort, així com també hi van 
assistir els responsables de la 
Fundació La Tossa i tamma-
teix hi va ser present el Mos-
sèn de Santa Margarida de 
Montbui Josep Maria Pujol. 
Durant l’acte es va lliurar un 
clauer commemoratiu a Joan 
Palomas i també es va realit-
zar un brindis entre els assis-
tents.

Els visitants “descobreixen” 
el nou Castell de La Tossa
L’endemà diumenge, entre 
dos quarts d’onze del matí i 
les dues del migdia, i també 

Joan Palomas rep un homenatge per la 
seva tasca a la Tossa

en horari de tarda (de 16.30 
a 19.00 hores) es va celebrar 
una jornada de portes obertes 
a la nova Torre del Castell, la 
qual va comptar amb diver-
sos centenars d’assistents, que 
van complir escrupolosament 
els protocols sanitaris cor-
responent (distància, mans, 
mascareta).  
L’activitat va permetre a la 
ciutadania accedir al nou mi-
rador ubicat a la planta pri-
mera del Castell de La Tossa, 
fruit de la remodelació realit-
zada durant l’últim any, que 
ha suposat una inversió de 
200.000 euros aportats per la 
Diputació de Barcelona.

MONTBUI / LA VEU 

Entre els dies 13 d’octu-
bre i 2 de novembre es 
poden presentar sol·lici-

tuds a la línia de beques muni-
cipals per a la realització d’ac-
tivitats esportives per part dels 
infants i adolescents (de 3 a 17 
anys) en les entitats esportives 
de Montbui.
Aquests ajuts queden limitats a 
persones empadronades a San-
ta Margarida de Montbui i que 
realitzen les activitats esporti-
ves extraescolars en entitats es-
portives del municipi, així com 
també s’inclouen les activitats 
extraescolars de caire esportiu 
que puguin organitzar les AM-
PA’S del municipi durant l’any 
2020.
També es subvencionaran les 

activitats esportives fora del 
municipi que siguin realitzades 
únicament per famílies amb in-
fants amb necessitats educati-
ves especials. Els ajuts atorgats 
es destinaran a reduir el cost de 
la quota periòdica de l’activitat 
esportiva que s’hagi realitzat 
durant el 2020 (de l’1 de gener 
a 31 de desembre de 2020) te-
nint en compte els infants amb 
necessitats educatives especials 
i contemplant l’esport per pre-
venir el risc d’exclusió social.
La sol·licitud d’aquesta beca es 
podrà tramitar preferentment 
de forma telemàtica a través 
d’un tràmit específic habilitat 
a la pàgina web municipal, o 
també amb cita prèvia trucant 
al telèfon de l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui, 
93 803 47 35.

Beques per a la pràctica 
esporttiva de nens i 
adolescents

MONTBUI / LA VEU 

El proper dilluns 19 d’octubre 
començarà al Centre Cívic 
i Cultural La Vinícola una 
nova campanya de vacunació 
contra la grip per a persones 
adultes. La vacunació es rea-
litzarà al Centre Cívic i Cul-
tural La Vinícola per part de 
l’equip de l’Equip d’Atenció 
Primària del CAP, entre els 
dies 19 i 22 d’octubre i del 26 
al 29 d’octubre, els matins en-
tre les 9.30 i les 10.45 hores i a 
les tardes entre les 15.15 i les 
16.30 hores.  
Pel que fa al Nucli Antic, la 
vacunació es durà a terme al 
consultori del poble el proper 

4 de novembre.
En el cas de no poder vacu-
nar-se amb anterioritat, a 
partir del 5 de novembre, cal-
drà demanar cita prèvia amb 
la infermera d’Atenció Primà-
ria.
Cal recordar que l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya 
impulsa cada any una cam-
panya de vacunació antigri-
pal estacional, que s’adreça 
especialment a les persones 
que tenen un alt risc de com-
plicacions si pateixen la grip  i 
també a les persones o grups 
que poden transmetre la grip 
a persones en situació d’alt 
risc, com ara els professionals 
de la salut. 

Campanya de vacunació 
de la grip

MONTBUI / LA VEU 

Diumenge passat, quasi 
set mesos d’ençà la dar-
rera activitat celebrada 

amb públic a la Sala Auditori, el 
monologuista Edu Mutante va 
tornar a portar el millor humor 
fins a Mont-Àgora amb el seu 
espectacle “Imitólogos”. L’actua-
ció, produïda per Arc Mèdia, es 
va celebrar davant un centenar 
de persones respectant les limi-
tacions d’aforament, i complint 
tots els protocols sanitaris con-
tra la Covid-19: neteja de mans, 
distància interpersonal de segu-
retat i utilització de mascareta 
en tot moment.
Aquest primer espectacle cultu-
ral de la fase de represa a Mont-
bui va ser tot un èxit, amb un 
artista que va barrejar monòlegs 
i històries diverses, amb un toc 
molt personal i que va fer les 
delícies dels assistents. Edu Mu-
tante va interactuar molt amb el 

públic, en una actuació brillant 
i molt ben valorada pels assis-
tents.
Des de la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui es vol con-
tinuar treballant, en la mesura 
que permetin els protocols sani-
taris i l’evolució de la pandèmia, 
per donar suport a la cultura i 
per tot plegat durant les prope-

Edu Mutante va portar el millor 
monòleg d’humor fins a Mont-Àgora

res setmanes estan previstes di-
ferents actuacions i espectacles 
per a tots els públics, inclosos en 
el cicle “Fem Cultura”, els quals 
s’aniran anunciant i publicitant 
puntualment. 
Val a dir que l’activitat és organit-
zada per la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament montbuienc, 
amb el suport de Viu La Festa, 
Arc Multimèdia, i Mont-Àgora.

-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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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Vilanova del 
Camí té previst crear 

aquesta tardor un Grup Su-
port i Ajuda Mútua (GSAM) 
per a persones cuidadores del 
municipi. Ho farà gràcies al 
Servei de Suport de Progra-
mes Socials de la Diputació 
de Barcelona que facilitarà el 
suport psicològic d’una per-
sona professional per dirigir 
aquestes sessions grupals.
Poden formar part del GSAM 
les persones que, sense ser-
ne professionals, tenen cura 
d’altres que es troben en si-
tuació de dependència i em-
padronades a Vilanova del 
Camí. Aquests grups esdeve-
nen un espai de relació i su-
port psicològic que possibi-
lita l’expressió de sentiments, 

emocions i preocupacions as-
sociades a les tasques de cura, 
amb la finalitat de millorar la 
qualitat de vida de les perso-
nes que fan de cuidadores.
Les sessions es realitzaran 
a Can Papasseit, respectant 
les mesures de seguretat de 
la COVID19, els dimecres 4, 
11, 18 i 25 de novembre; 2, 9, 
16 i 23 de desembre i 13 i 20 
de gener del 2021. Les sessi-
ons tindran una durada de 
1,5 h i l’horari serà de 15:30 
a 17:00h.
Els interessats/des en accedir 
a aquest grup de suport, s’han 
d’adreçar a l’Àrea de Serveis 
Personals de l’Ajuntament 
trucant al telèfon 938054411 
ext.2. Les places són limitades 
i les inscripcions es faran per 
rigorós ordre d’inscripció.
Les sessions estan organitza-
des per l’Ajuntament de Vila-

nova del Camí i la Diputació 
de Barcelona.

Dinàmiques per afavorir la 
gestió de les emocions i per 
acompanyar a les persones 
cuidadores
Els Grups de suport i d’ajuda 
mútua (GSAM) es basen en la 
dinàmica de grups, a partir de 
les vivències, interessos i ne-
cessitats de les persones que 
hi participen per treballar 
aspectes emocionals i perso-
nals, i afavorir la interacció. 
La seva principal missió és 
millorar la qualitat de vida de 
les persones cuidadores no 
professionals des del suport 
emocional i psicològic. Tam-
bé amb la relació entre perso-
nes que es troben en una si-
tuació similar perquè puguin 
compartir necessitats, preo-
cupacions i  coneixements.

Serveis Socials obrirà un Grup Suport i 
Ajuda Mútua per a persones cuidadores

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Després d’una entre-
tinguda tarda de 
playback, a Can Pa-

passeit, l’Agenda Cultural de 
Tardor continua el pròxim 
dissabte 17 d’octubre amb un 
altre espectacle d’animació 
musical. En aquest cas amb 
Karaokes Kids i un format 
d’actuació per al públic infan-
til i familiar. Serà a partir de 
les les 19 h, a Can Papasseit.
L’entrada és gratuïta i podeu 
passar-la a recollir, així com 
omplir el document d’auto-
responsabilitat de dilluns a 
divendres de 16:00 h a 21:00 
h. També es poden recollir el 
mateix dia abans de l’espec-
tacle. Cal recordar però que 
l’aforament està limitat fins 
esgotar les localitats i que 
cal assistir repectant totes les 
mesures d’higiene i seguretat.
L’obertura de Can Papasseit 

es farà a les 18.30 h per tal de 
permetre l’entrada esglaona-
da.

Teatro 60 comparteix la pas-
sió pel playback 
El grup de playback de la 
Unión Cultural Extremeña 
Anoia, Teatro 60, van ser els 
encarregats de compartir la 
seva gran motivació per l’es-
pectacle musical, el passat 
cap de setmana i fer una tarda 
ben entretinguda al públic de 
Can Papasseit. 
Des de la regidoria de Cultu-
ra, Carlota Silva els ha agraït 
“l’esforç, la il·lusió i les hores 
d’assaig i costura”, així com 
“les ganes de continuar en 
aquests moments difícils i 
fer-los passar una tarda geni-
al”. 
També ha donat les gràcies al 
públic que continua donant 
suport a la cultura setmana 
rere setmana.

L’animació musical de 
Karaokes Kids pren el 
relleu en l’Agenda CulturalVILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’alcaldessa Noemí 
Trucharte s’ha reunit 
amb els responsables 

locals de l’Oficina de Correus 
per traslladar la queixa del 
veïnat del barri La Pau i Bo-
navista que asseguren que no 
reben correspondència des de 
fa dies.
Des de Correus asseguren que 
tenen mancança de personal, 
bé per baixa o bé perquè en-
cara gaudeixen de vacances, 
que els impedeix prestar el 
servei amb normalitat. La 
persona encarregada de l’ofi-
cina de Correus de Vilanova 
del Camí afirma que ja han 
comunicat la incidència en 
diferents ocasions a la central 
malgrat i han demanat més 
personal però asseguren que 
encara no els han contestat.
Des de l’Ajuntament s’han 
sumat a les reivindicacions 
de Correus Vilanova i tenen 
previst adreçar una carta a la 

central per exigir-los que do-
tin de personal suficient l’ofi-
cina local per prestar el servei 
amb garanties.
L’alcaldessa lamenta que 
aquesta situació hagi creat un 
greuge als veïns de Vilanova 
del Camí en un moment tan 
complex com el que estem vi-
vint. Trucharte assegura que 
des del govern ho estan vivint 
amb molta preocupació  ja 

Problemes amb Correu als barris 
Bonavista i La Pau

que hi ha moltes comunicaci-
ons oficials que es reben per 
carta: programació de visites 
i proves mèdiques; tràmits 
amb l’administració com la 
que han generat els ertos, la 
sol·licitud d’ajudes, etcètera.
Trucharte destaca que treba-
llaran incansablement perquè 
Correus restableixi el servei 
en les mateixes condicions 
que abans de la pandèmia.

VILANOVA DEL C, / LA VEU 

L’àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí ha pre-

parat una neteja d’abocadors 
incontrolats als boscos del mu-
nicipi. L’acció, que està prevista 
per a diumenge 18 d’octubre, 
s’emmarca  entre el Let’s Clean 
UP,  una acció comuna a tot 
Europa per conscienciar sobre 
la quantitat de residus que llen-
cem de forma incontrolada a la 
natura. Des de l’àrea de Medi 
Ambient i en estreta col·labora-
ció amb GEDEN, el Grup d’Es-
tudi i Difusió de la Natura, es 
convida la ciutadania a partici-
par de la neteja dels abocadors a 
les zones naturals del municipi.
Com dèiem la data prevista per 
a l’activitat serà el diumenge 18 

d’octubre. El punt de trobada 
serà la zona esportiva de Can 
Titó, a les 9:00 h. Cal portar 
guants, calçat còmode i masca-
reta. Està previst que l’activitat 
de neteja s’allargui fins a la una 
del migdia.
Per participar en aquest acte, 
que compta amb la col·labo-
ració i suport de Fomento de 
Construcciones i Contratas 
(FCC), cal que envieu un cor-
reu electrònic a gedennatura@
gmail.com
L’Ajuntament es va adherir a la 
campanya Let’s Clean Up Eu-
rope! a través de l’Agència de 
Residus de Catalunya i el seu 
objectiu és promoure accions 
de sensibilització a través de 
la recollida d’aquests residus 
abocats il·legalment als boscos, 
platges, marges de rius, etc.

Neteja d’abocadors 
incontrolats als boscos 
vilanovins

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 

La MICOD distribueix 
entre els comerços al 
detall, hostaleria i res-

tauració del municipi 24.000 
euros de l’aportació de la 
Generalitat per a la reactiva-
ció de la Conca d’Òdena
L’Ajuntament d’Òdena ha 
destinat 18.446,11 euros a 
una línia d’ajuts destinades 
al petit comerç, les empre-
ses d’activitats no essencials 
i la restauració del municipi 
que s’han vist afectades per 
l’estat d’alarma decretat pel 
govern espanyol. Aquestes 
subvencions, que han comp-
tat amb 14 beneficiaris, han 
considerat tant les despeses 
ocasionades pel tancament 
i la caiguda de l’activitat, 
com per donar impuls a la 
reobertura i tornada a la 
normalitat de l’activitat co-
mercial. D’altra banda, els 
comerços odenencs també 
han pogut demanar la devo-

lució d’un terç de la taxa de 
residus comercials correspo-
nent al període de la caiguda 
de l’activitat.
La finalitat de les dues me-
sures ha estat corregir la 
distorsió que ha provocat 
el marc legal per fer front a 
l’impacte de la COVID-19. 
Així, l’Ajuntament ha volgut 
donar suport al teixit co-

L’Ajuntament d’Òdena atorga prop de 18.500 euros 
en ajuts directes als comerços locals

mercial local davant el deu-
re d’haver hagut de tancar 
l’activitat econòmica durant 
l’estat d’alarma i fer front a la 
caiguda d’ingressos provo-
cada pel confinament de la 
població.
El teixit comercial d’Òde-
na també ha rebut un total 
de 24.000 euros de l’apor-
tació que la Generalitat de 

ÒDENA / LA VEU 

El tercer cap de setmana 
de setembre Òdena va 
celebrar la Fira de la 

Vinyala, enguany amb un for-
mat diferent per la situació de 
la COVID-19, i tots aquells 
que hi van voler participar ho 
van fer reservant taula als res-
taurants participants o encar-
regant-los el plat de vinyales 
per emportar.
En aquest marc, i com ja s’ha-
via fet en anteriors edicions 
es van organitzar els premis 
Vinyala d’Òdena al millor 
plat de vinyala segons el jurat 
format per la Confraria de la 
Vinyala i segons jurat popu-
lar.
Així, membres de la Confra-
ria de la Vinyala es va donar 
cita el mateix dissabte de la 

Fira a l’Ajuntament d’Òdena i 
van tastar les diferents recep-
tes participants. El guanyador 
va ser el restaurant Fènix, se-
guit del restaurant el Jardi i 
del Canaletes. 

Catalunya ha destinat a la 
reactivació econòmica de 
la Conca d’Òdena i que ha 
gestionat la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena. 16 establiments 
odenencs que van haver de 
tancar arran de l’estat d’alar-
ma n’han estat beneficia-
ris. L’Ajuntament destaca el 
fet que els consistoris de la 
Conca d’Òdena han treba-
llat de manera conjunta per 
agilitar els procediments i 
els terminis de la tramitació, 
per tal que se’n poguessin 
beneficiar el major nombre 
possible d’establiments el 
més aviat possible.

El Restaurant Fènix i el restaurant Taribó guanyadors 
dels millors plats de vinyala de la Fira de la Vinyala

El premi segons el jurat po-
pular, que es podia fer votant 
a través de la web de la fira de 
la vinyala, va ser pel restau-
rant Taribó, seguit per molt 
pocs vots de diferència del 

restaurant l’Escorxador.
Divendres 9 d’octubre, l’al-
caldessa Maria Sayavera i la 
regidora Vanessa Garcia per 
part de l’Ajuntament d’Òdena 
i Marià Miquel, Joan Mallafré 

i Aureli Rosa, per part de la 
Confraria de la Vinyala, van 
anar als restaurants guanya-
dors, el Restaurant Fènix i el 
restaurant Taribó, a fer el lliu-
rament del reconeixement.

ÒDENA / LA VEU 

Dimecres a les 7 de la tarda, a 
la Biblioteca l’Atzavara tindrà 
lloc el taller de cuina “La quí-
mica de la cuina” a càrrec de 
Explorium Serveis Educatius. 
Saps quan hem de tirar la sal 
per fer un bon caldo? I fer 
patata i mongeta tendra? Ex-
perimentem amb l’osmosi, el 
bany-maria mi les truites, per 
tal d’arribar a ser, no només 
bons cuiners/es si no cientí-
fics/es
A partir de 12 anys

Dimecres, taller 
“La química a la 
cuina” a la biblio-
teca l’Atzavara 
d’Òdena

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

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

Aquesta setmana 
l’Ajuntament de Ca-
pellades ha començat 

una intervenció al Camí Ral, 
entre Cal Violant i Miquel i 
Costas. 
Aquí hi ha una circulació im-
portant de camions de gran 
tonatge que poden provocar 
l’enfonsament del tub del tor-
rent que travessa la calçada, 
que en determinades oca-
sions queda amb una part 

inundada. Així no cal para-
litzar la circulació del trànsit 
fins les fàbriques afectades. 
Així mateix, cal recordar que 
no poden circular camions 
per la travessia dels habitat-
ges de la Font de la Reina.
El que s’ha fet és la demoli-
ció d’uns 45 m2 del paviment 
excavant l’espai uns 50 cen-
tímetres, i formigonant-lo 
després. Aquesta reparació 
s’ha de realitzar en dues fa-
ses per no paralitzar la circu-
lació del trànsit.

Intervenció al Camí Ral 
per reparar la calçada

CAPELLADES / LA VEU 

Avui divendres 16 d’oc-
tubre a Capellades es 
representarà “Llibert 

Unplugged” a dos quarts de 9 
al Teatre La Lliga.
“LLIBERT” va ser l’especta-
cle revelació de la temporada 
2014 a Barcelona, aclamat per 
crítica i públic, amb dos pre-
mis Butaca i un Serra d’Or, 
nominat als Max en dues ca-
tegories. Després de fer tem-
porada a Barcelona i Madrid i 
una llarga gira per Catalunya 
i Espanya, d’aquest primer 
espectacle n’ha sortit “LLI-
BERT UNPLUGGED, una 

lectura teatral”.
A partir de l’edició del text 
de Llibert se’n fa una lectura 
dramatitzada, sense artificis, 
només la Mürfila amb la seva 
guitarra, i la Gemma Brió i 
la Tàtels Pérez, amb les seves 
veus i emocions, sota la direc-

Representació de “Llibert Unplugged” 
de Les Llibertàries a la Lliga

ció de Norbert Martínez.
L’argument de l’obra gira al 
voltant d’uns pares que en els 
15 dies següents al naixement 
del seu segon fill han de pren-
dre decisions molt difícils, 
plantejant-se què vol dir viu-
re i què és una vida digna.
El preu de l’entrada general 
és de 8 euros i de 6 euros per 
als socis de La Lliga. Cal com-
prar l’entrada anticipada a en-
trapolis.com
Cal destacar que prèviament, 
al matí, es farà una sessió per 
als alumnes de quart d’ESO i 
Batxillerat, per seguir treba-
llant les emocions, els senti-
ments i la seva gestió.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
Capellades s’ha sumat 
a la celebració de les 

Jornades Europees del Patri-
moni que es fan simultània-
ment a diversos llocs d’Europa.
En aquest sentit el regidor de 
Cultura, Àngel Soteras, explica 
com  “les dues propostes que 
oferíem des de Capellades van 
ser tot un èxit. Prova d’això és 
que es van exhaurir les places 
per als dos grups de visita a 
l’Abric Romaní i que al Museu 
Molí Paperer també es van om-
plir ben de pressa les places per 
a les diferents activitats  propo-
sades”.
A l’habitual oferta de visites 
i tallers als dos elements més 
destacats del patrimoni ca-
pelladí, s’hi afegia enguany la 

novetat d’una visita guiada a 
l’exposició “The Drawing Les-
son” a càrrec del comissari de 
la mostra, ErichWeiss, qui va 
explicar els detalls d’aquesta 
mostra que acull el Mirador 
del Museu Molí Paperer i on hi 
participen 15 artistes locals i 15 
artistes de fora. 

Capellades s’ha sumat a les Jornades 
Europees del Patrimoni 

Tal com detalla la directora 
del Museu, Victòria Rabal, “tot 
el cap de setmana hem tingut 
moltes visites, dissabte amb 
les visites a l’exposició i tam-
bé amb els visitants al museu 
que tenien de manera gratuïta 
la possibilitat de fer el taller de 
paper a mà”.

CAPELLADES / LA VEU 

«El Maria Canals porta cua» 
és una activitat a l’aire lliure 
del Concurs Internacional de 
Música Maria Canals, que té 
per objectiu trencar les bar-
reres que moltes persones te-
nen cap a la música en gene-
ral i, en especial, cap al piano. 
Per això, es posa sobre el pa-
viment directament un piano 
de cua, per tal que tothom 
que hi passi el pugui tocar i 
experimentar-hi.
Seguint  amb aquest premis-
sa, dissabte 17 d’octubre al 
matí d’11 a 14 hores, hi haurà 
un piano de cua al bell mig de 
la plaça de Verdaguer, per tal 
que tothom el pugui tocar i 
gaudir-ne.
Una activitat lliure i gratuïta 
per aproximar als ciutadans 
la música en general i els pi-
anos en particular.

Dissabte, el Con-
curs Maria Canals 
treu el piano al ca-
rrer a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

“Dos Huesos. Cuentos desde 
el confinamiento” és el títol 
d’aquesta obra que es presen-
tarà de la mà de la seva au-
tora, Rosa María López, qui 
també és membre de la Taula 
de Dones de Capellades. 
A partir de dos quarts de 8 del 
vespre començarà “un viatge 
testimonial que dóna veu als 
més vulnerables, a la diversi-
tat de gènere, a la dona”.
Serà aquest divendres 16 
d’octubre a la sala d’actes de la 
Biblioteca El Safareig.

Nova presentació 
literària a la Biblio-
teca el Safareig 

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 Vall-
bona d’Anoia, la Gene-
ralitat de Catalunya i 

l’Amical de Mauthausen han 
organitzat aquesta setmana 
un seguit d’actes en record 
de les víctimes del nazisme. 
Giraran en torn de la col·lo-
cació d’un Stolpersteine, un 
tipus de llamborda gravada 
que recorda les persones de-
portades a camps nazis, da-
vant de Cal Saumell, la casa 
on va néixer el vallbonenc 
Domènec Ferrer Torrents. A 
l’acte, que tindrà lloc aquest 
dijous 15 d’octubre a les 
11.30 h, intervindran l’alcal-
dessa de Vallbona Meritxell 
Baqué, Gemma Domènech, 
directora general de Memò-
ria Democràtica, Jordi Font, 
director del Memorial De-
mocràtic i Enric Garriga, 
president d’Amical Maut-
hausen
Els alumnes de l’INS Vall-
bona d’Anoia seran els en-
carregats de penjar el Stol-
persteine, per simbolitzar 
els ciutadans del futur que 
s’encarregaran de seguir de-
fensant la memòria històri-
ca i democràtica. Tot seguit 
Lluís Cano interpretarà ‘El 
cant dels ocells’ en honor de 
Ferrer Torrents i a les altres 
víctimes de l’Holocaust.
Divendres 16 seguiran els ac-
tes en record de les víctimes 
del nazisme amb la xerrada 
‘Els deportats catalans als 
camps nazis. La importància 
de mantenir viva la memòria 
històrica’. Serà a les 19 h a la 
Sala Jaume Calveras i comp-
tarà amb les intervencions 
de l’historiador local Jaume 
Borràs, l’historiador Antoni 

Dalmau i d’Enric Garriga 
Elias de l’Associació Maut-
hausen.

Vallbona, membre de la 
Xarxa de memòria i pre-
venció del feixisme
Vallbona d’Anoia es va ad-
herir el 2018 a la Xarxa de 
memòria i prevenció del fei-
xisme Mai més, de l’Amical 
Mauthausen, que té com a 
base el món local, a través de 
convenis amb ajuntaments, 
entitats i centres educatius, 
amb el suport d’institucions 
i governs supralocals. L’ad-
hesió permet que l’Ajunta-
ment i l’entitat col·laborin 
en projectes pedagògics, 
xerrades, conferències i ex-
posicions, cicles de cinema 
sobre la deportació, entre 
d’altres.
Domènec Ferrer Torrents 
va néixer el 26 de juliol del 
1912 a Vallbona, fill de Do-
mingo Ferrer Sabaté i de 

Vallbona homenatja Domènec Ferrer 
Torrents dedicant-li una llamborda

Dolors Torrents Torres. Va 
ser alumne de l’escola de 
Vallbona fins el curs 1924-
1925, data en què deixa de 
constar al registre del pro-
fessorat del centre. Se supo-
sa que durant la dècada dels 
anys 20 va anar a viure als 
voltants de Barcelona. Tant 
Domènec com el seu pare 
apareixen ressenyats al lli-
bre de Montserrat Roig ‘Els 
catalans als camps nazis’. De 
cara a l’acte d’aquest octu-
bre, el consistori vallbonenc 
va demanar la col·laboració 
dels veïns per tal de comple-
mentar i contrastar les da-
des biogràfiques de Ferrer.
Pel que fa al ‘stolpersteine’, 
és una paraula alemanya 
que vol dir ‘pedra que fa 
ensopegar’. Aquestes plaques 
individualitzades recorden 
els deportats als camps nazis i 
formen part d’un projecte que 
relaciona art i memòria de l’es-
cultor Gunter Demning.

S.M. DE TOUS / LA VEU 

El vicepresident en fun-
cions de president de la 
Generalitat, Pere Ara-

gonès, va visitar dissabte a la 
tarda el Centre Humanitari 
de la Creu Roja de Sant Martí 
de Tous. Una visita que també 
va comptar amb la presència 
del conseller d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals 
i Transparència, Bernat Solé, 
així com d’altres represen-
tants de la Generalitat.
A les instal·lacions de Creu 
Roja els va rebre l’alcalde de 
Sant Martí de Tous, David Al-
quézar i el primer tinent d’al-
caldia, Pau Mir, acompanyats 
d’altres membres del govern 
municipal, i dels represen-
tants de la Creu Roja, entre 
ells el president de la Creu 
Roja Catalunya, Josep Quitet 
i el coordinador Enric Morist.
En la visita, Aragonès va po-
der conèixer de primera mà 
el Centre Humanitari de la 
Creu Roja a Tous, unes instal-
lacions que serveixen com a 
seu logística humanitària tant 

nacional com internacional 
(amb l’emmagatzematge i dis-
tribució de productes i ajuts 
bàsics per a la població vul-
nerable, i la logística d’emer-
gències), així com un espai 
per a la difusió dels valors i 
principis de l’organització, on 
poder desenvolupar accions 
de sensibilització i formació. 
L’equipament, en funciona-
ment des del mes de juny, ha 
distribuït 2 milions de quilos 
d’aliments durant la pandè-
mia de la Covid-19 a tot Ca-
talunya.
La visita va culminar amb 
una reunió de treball entre 
les autoritats i representants 
presents, on es van explicar 
tots els detalls d’aquesta nova 
instal·lació.

Creu Roja reparteix 2 
milions de kg de menjar 
durant la pandèmia

Pere Aragonès va visitar 
el Centre Humanitari 
de la Creu Roja a Sant 
Martí de Tous acom-
panyat del conseller 

d’Acció Exterior 
Bernat Solé

Biomassa ·  Climatització · Energies Renovables
C/ Alemanya, 47B · 08700 Igualada · 938048078 · info@frabel.net  www.frabel.net

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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HOSTALETS / J. LLOPART 

Amb la retransmissió 
del Rèquiem de Giu-
seppe Verdi interpre-

tat per  l’Orquestra del Teatre 
de la Scala de Milà dirigida 
pel mestre Riccardo Chailly, 
en homenatge a les persones 
víctimes de la pandèmia de la 
COVID-19, el passat dissabte 
10 d’octubre, aquesta associa-
ció va posar punt final a més 
de cinc anys d’activitat.
En el preàmbul de la retrans-
missió, la regidora de cultura 
Sra. Àngels Lorés, va fer una 
cronologia de les activitats 
d’aquesta associació agraint la 
seva entrega per la aportació a 
la cultura al poble dels Hosta-
lets.
Sempre és negatiu la pèrdua 
d’una entitat arrelada al po-
ble. Les persones impulsores 

d’aquesta associació han  tre-
ballat amb una gran il·lusió per 
a organitzar actes culturals i 
també impulsar projectes com 
l’escultura  “ Pau Universal” 
ubicat al parc de Cal Ponsa.  
Exposicions, conferències, 
concurs de fotografia, concerts 
i retransmissions d’òpera en 
directe des del Royal Opera 
House de Londres. Aquestes 
retransmissions que al llarg 
dels anys s’ha anant progra-
mant assíduament han donant 
a conèixer a molta gent el món 
de la òpera, tan a nivell musical 
com argumentístic. 
La presentació que es feia en 
cada audició per part  presi-
dent de l’associació, Sr. Jordi 
Juan Samsó, explicant la vida i 
les motivacions del compositor 
i de l’autor de l’obra, com tam-
bé l’argument, despertaven una 
expectació que et feia endinsar 

L’Associació per la Cultura dels Hostalets 
de Pierola deixa la seva activitat

en l’obra i gaudir plenament de 
la seva audició. Les magnifi-
ques vistes tant del teatre com 
les grans figures masculines 
i femenines que interpreta-
ven els personatges principals  
acompanyats per la gran or-
questra filharmònica mostra-
ven un esplendor artístic molt 
espectacular. Era molta la gent 
que dels pobles veïns es des-
plaçaven per assistir a  aques-
tes retransmissions. Excepte 
Igualada, cap altre poble de la 
comarca feia aquestes retrans-
missions en directa.  Era afa-
lagador que més d’una vegada 
gent de fora et diguessin que el 
teu poble teníem unes entitats 
culturals de molt prestigi.
Aquest buit que deixa l’Asso-
ciació per la Cultura, costarà 
d’omplir-lo i trobarem a faltar 
les magnífiques retransmissi-
ons en directa d’òpera. 

PIERA /  

La CUP Piera expressa 
en el següent comuni-
cat el seu posiciona-

ment respecte la denúncia 
que ha presentat a Fiscalia la 
secretària general de l’ajun-
tament de Piera, en què de-
nuncia a l’Alcalde Jordi Ma-
drid per dos ascensos a la 
policia local de Piera. El co-
municat diu:
“Des de la CUP Piera-Amunt 
demanem a l’Alcalde de Pie-
ra, Jordi Madrid, que faci 
autocrítica i assumeixi les 
responsabilitats que li perto-
quin. En els darrers mesos, 
s’han fet diverses accions 
força irregulars. En aquest 
cas, el senyor alcalde va de-
cidir saltar-se el que marca 
la llei respecte dels processos 
de selecció. Aquests proces-
sos selectius han d’assegurar 
als ciutadans una situació ju-
rídica d’igualtat en l’accés a 
l’ocupació pública. Per tant, 
han de tenir caràcter obert i 
garantir la lliure concurrèn-
cia, igualtat, mèrit, capacitat 
i publicitat. Decidint a dit un 
càrrec públic s’estan incom-
plint aquests requisits”.
“Jordi Madrid també s’excusa 
dient que és obligatori tenir 
un comandament en el cos, 

cosa que no és certa, ja que 
la llei de la policia local diu 
que el comandament recau 
sobre el mateix alcalde (Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de 
les policies locals, article 
4.2 del capítol 1 del títol 1). 
Si parlem del cap del cos, la 
llei diu que ha de ser-ho el 
membre de la plantilla amb 
major graduació, i en cas 
d’igualtat serà l’alcalde qui 
l’anomenarà, i que com a 
mínim el cap del cos ha de 
pertànyer a l’escala executi-
va. (Llei 16/1991, de 10 de 
juliol, de les policies locals, 
article 26.2 del capítol 2 del 
títol 3). Això vol dir que el 
cap hauria de ser un inspec-
tor i la corporació local té 
un termini de tres anys per 
complir l’article 26.2. (Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de 
les policies locals, disposició 
transitòria segona 2). 
El senyor Madrid també 
parla de què no pot haver-hi 
més d’un caporal al cos fet 
que és totalment fals. La llei 
de les policies locals no parla 
en cap cas de què no pugui 
haver-hi duplicitats de cate-
gories. L’ascens de caporal 
a sergent ha implicat també 
un increment de sou, per un 
salt de categoria i tot això en 
la darrera setmana de feina 

de l’agent, just abans de ju-
bilar-se.
Cal dir que en cas que la de-
núncia tingui el seu recorre-
gut i el senyor alcalde acabi 
sent sancionat pel jutjat, 
probablement l’agent jubilat 
també pot sortir esquitxat. 
Va voler l’alcalde afavorir 
d’alguna manera la jubilació 
d’aquest agent?
En aquest cas creiem que la 
decisió presa pel senyor Ma-
drid és de molta gravetat i 
creiem que ell mateix hauria 
de pensar i reflexionar sobre 
el seu futur.
La resta de partits de l’oposi-
ció en un comunicat conjunt 
del qual nosaltres ens hem 
desmarcat per coherència 
política, han demanat la di-
missió del senyor Jordi Ma-
drid.
No podrem mai compartir 
un espai de crítica i de quei-
xa amb els partits del Règim 
del
78. Però sí que exigim al se-
nyor alcalde responsabilitat 
i que en cas que la justícia 
determini que s’ha excedit 
de les seves funcions, per 
voluntat pròpia, faci un pas 
al costat.

CUP Piera, 11 d’octubre de 
2020”

CUP Piera emet un comunicat sobre la 
denúncia a l’alcalde, Jordi Madrid

PIERA / LA VEU 

La redacció escolar de 
l’institut Guinovarda 
participa en el projecte 

Revista Escolar Digital (RED), 
una xarxa de diaris escolars 
dirigits i editats per l’alumnat 
amb el suport de periodistes 
professionals. La comunitat 
d’estudiants que participa en 
el projecte analitza l’actualitat 
i aprèn a identificar les fake 
news mentre treballen com a 
periodistes al centre educatiu.
A l’institut Guinovarda el 
projecte compta amb la im-
plicació de quatre professors, 
un editor, l’Isaac Posadas, i 
11 editors o directors, en Pol 
Isart, Chloe Solorzano, Axel 
Bandit, África Sánchez, Nel 
García, Noa Gallego, Mar-
tí Martos, Madalina Burlac, 
Irene Guillén, Lara Montoliu 
i Oedian Chakroun. En l’ela-
boració de la revista, però, hi 
participen més de 100 alum-
nes de 2n d’ESO. El Guino-
varda Report està dins del 
projecte Junior Report, que 
inclou més de 70 escoles de 
tot Espanya i Sud-Amèrica 
amb més de 4.500 redactors 

junior. A Piera, l’AMPA de 
l’Institut patrocina el projecte. 
La setmana passada, els direc-
tors de la revista van visitar el 
plató de la Televisió de Piera i 
l’Ajuntament, on van conèixer 
el funcionament del departa-
ment de Comunicació. Poste-
riorment, a la sala de plens, 
van ser ells els qui van expli-
car quins eren els objectius 
del seu projecte. En aquesta 
revista publicaran notícies i 
entrevistes, també hi haurà un 
espai creatiu, articles d’opinió 
i crítiques de diferents temes, 
com per exemple de pel·lí-
cules de cinema. Vol ser una 
revista de contingut proper 
en la qual cada setmana es 
preveu publicar contingut 
nou, centrat sobretot en les 
notícies d’actualitat de l’Insti-
tut Guinovarda i de la vila de 
Piera. 
Els joves defensen ser molt 
curosos amb la informació, 
combatint les conegudes com 
a fake news. Tots ells es van 
mostrar molt il·lusionats i 
engrescats en el projecte, dei-
xant entreveure, alguns d’ells, 
els seus somnis periodístics 
com a professió en un futur.

L’institut Guinovarda 
elabora una revista 
escolar digital

Interessats trucar:
636 92 52 98
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Per només 78€ única quota inclou rebuda del diari al domicili

Fes-te subscriptor i et portem tota  
la informació 

de la comarca a casa

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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RUBIÓ / ACN 

Una festa ‘rave’ il·
legal va aplegar, 
aquest cap de set·

mana, més de 250 persones 
al voltant d’una casa aban·
donada de Rubió, a l’Anoia. 
Els assistents van trencar 
les cadenes que impedien 
el pas a la zona i hi van ins·
tal·lar tendes de campanya i 
carpes. Quan els Mossos en 
van tenir coneixement, es 
van adreçar al lloc, però els 
assistents es van negar a fi·
nalitzar la festa. Per això, la 
policia va haver de fer con·
trols als accessos i, en total, 
van identificar 49 vehicles. 
Durant el dispositiu, que es 
va allargar durant tot el diu·
menge i fins la matinada del 
dilluns, també van aixecar 

Una festa ‘rave’ il·legal aplega més de 250 persones a 
Rubió en plena pandèmia

CALAF / ACN 

Veïns de Calaf han co·
mençat a agrupar·se 
per fer pinya i exigir 

una solució “immediata” per 
recuperar l’aigua potable. El 
municipi porta dos mesos 
sense poder·ne fer ús pel con·
sum de boca, a causa de l’ex·
cés de nitrats. Malgrat que el 
projecte per connectar Calaf 
amb el pantà de la Llosa del 
Cavall està en tràmit, criti·
quen que la problemàtica “fa 
massa temps que dura” i po·
sen en dubte que els treballs 
estiguin enllestits al llarg de 
l’any vinent. A més, critiquen 
que se’ls hi estigui cobrant 
el rebut sencer i que, des de 
l’Ajuntament, no s’ofereixin 
ajudes per sufragar el sobre·
cost que els està suposant ha·
ver d’adquirir l’aigua.
Els veïns de Calaf estan sen·
se aigua potable des del 18 
d’agost per l’excés de nitrats i, 
de moment, no hi ha data per 
recuperar·la. La raó es deu a 
la davallada del cabal a la rie·
ra del Mantellí, amb la qual es 
barreja, a la potabilitzadora, 
l’aigua dels pous de Calaf per 
assolir els registres de nitrats 
permesos. Tot i que l’Ajunta·
ment espera poder posar fi 
definitivament als problemes 
al llarg de l’any vinent, els 
veïns asseguren estar “farts” 

i dubten que així sigui. De 
moment, s’han començat a 
agrupar i, com a protesta, han 
penjat algunes ampolles d’ai·
gua als seus balcons i en es·
pais públics.
Joan López, impulsor del col·
lectiu de veïns, explica que 
van demanar al consistori 
que oferís algun ajut als veïns 
per sufragar el fet que hagin 
de comprar ampolles d’aigua, 
com ara vals de descompte; 
o que es portessin dipòsits 
d’aigua temporalment. “Però 
ens van dir que no pot ser”, 
es queixa, tot remarcant que, 
a més, estan pagant el rebut 
de l’aigua “a preu de potable 
i tampoc ens la pensen rebai·
xar”.
Aquesta és la segona vegada, 
aquest 2020, que el municipi 
es queda sense aigua potable 
per culpa de l’excés de nitrats. 
La primera va ser al gener i va 
durar cinc setmanes. “Cada 
vegada els episodis són més 
freqüents”, recalca López, tot 
insistint en el fet que la pro·
blemàtica “fa massa anys que 

Veïns de Calaf exigeixen una solució “immediata” 
per recuperar l’aigua potable

dura”. I és que es queixa de 
que, cap dels darrers equips 
de govern municipal, “ha vol·
gut posar fil a l’agulla”.
La solució permanent a les 
deficiències passa, segons 
l’Ajuntament, per dues vies: 
la connexió amb la Llosa del 
Cavall i, a banda, la creació 
d’una planta per tractar els 
nitrats de l’aigua dels pous 
del municipi. Els veïns, però, 
desconfien que, com anun·
cia el consistori, les actua·
cions es duguin a terme al 
llarg de l’any que ve. De mo·
ment, però, aquest octubre, 
l’Ens d’Abastament d’Aigua 

Ter·Llobregat (ATL) ha tret a 
informació pública el projec·
te per connectar Calaf amb el 
pantà de la Llosa del Cavall.

“Un dret bàsic”
Francesc Martínez, membre 
del col·lectiu, també es mos·
tra “cansat “de la situació. “És 
un dret bàsic i fonamental, 
que se’ns està privant”, diu. 
A més, apel·la a com els pot 
afectar a la salut. I és que, 
quan tenen aigua potable, 
“els nitrats sempre estan per 
sobre dels 45 mg/l i el topall 
de l’OMS és 50”. També es 
queixa que sempre s’avisa de 

la prohibició “tard”. “Poden 
passar dos dies entre que es 
fa l’anàlisi i es té els resultats”, 
lamenta.

Afectació als negocis
El propietari del bar restau·
rant Ke divi!, Jordi Sangrà, 
reconeix que el malestar és 
latent entre una part de la po·
blació perquè és un problema 
“que ve de molt endarrere”. 
En el seu cas, recorda que fan 
servir l’aigua per pràctica·
ment tot, “des d’un cafè a cui·
nar”, diu, tot afegint que a ells 
també els està suposant “un 
sobrecost i un trasbals”.

219 actes, 13 denúncies per 
alcohol i 18 més per dro·
gues. La policia ha obert di·
ligències contra els organit·
zadors per un delicte contra 

la salut pública.
La festa es va donar per fina·
litzada dilluns 12 d’octubre a 
les 10 del matí. Després, la 
policia va acompanyar un 

camió que portava llums i 
equips de so fins a les de·
pendències d’Igualada, on 
va quedar comissat i es van 
aixecar les actes pertinents.

Critiquen que no es 
faci cap rebaixa al 

rebut i que no es donin 
ajudes per sufragar el 

cost d’haver de 
comprar ampolles

LA LLACUNA / LA VEU 

La proposta gastronòmica 
que se celebra cada any a l’oc·
tubre a la Llacuna ha quedat 
suspesa davant la situació de 
pandèmia de la Covid·19 en 
la qual ens trobem. 
L’Ajuntament tenia la volun·
tat de fer un tastet de la mos·
tra, un acte a petit format que 
combinava música i tast, amb 
aforament limitat i seguint 
totes les mesures de segure·
tat, però les darreres notícies 
d’augment de casos Covid·19 
a Catalunya han portat a sus·
pendre qualsevol acte.
Enguany era la tretzena edi·
ció d’aquesta mostra gastro·
nòmica, tota una referència 
en productes artesans ali·
mentaris i vins d’altura del 
nostre territori.

La Mostra de Vins 
d’Altura de la 
Llacuna, suspesa 

Ampolles d’aigua penjades com a protesta. / GEMMA ALEMAN
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El diumenge 11 d’octu·
bre va tenir lloc la pre·
sentació del Ball de Di·

ables dels Hostalets a la plaça 
dels Països Catalans. Un acte 
festiu que s’havia previst per 
la Festa Major, finalment 
cancel·lada, i que va comptar 
amb l’apadrinament del Ball 
de Diables de Sant Pere de Ri·
bes i del grup de Diables de 
Piera.
En la seva presentació, la 
nova colla hostaletenca va 
oferir uns versos marcats per 
la sàtira i l’humor on va re·
lacionar els 7 pecats capitals 
amb els titulars de les regi·
dories del govern municipal. 
Una cremada individual i col·

lectiva van tancar una estrena 
molt celebrada.
Paral·lelament a aquest acte, 
també es va oferir una expo·
sició explicativa del projecte 
al llarg del cap de setmana 

Neix el Ball de Diables dels Hostalets

en una mostra on s’explicava 
l’origen del ball de Diables, 
evolució i s’hi podia veure 
elements del nou grup dels 
Hostalets de Pierola.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El cap de setmana del 
10 i 11 d’octubre va te·
nir lloc l’homenatge a 

les víctimes de la pandèmia 
i a les seves famílies. Coin·
cidia, també, amb el comiat 
de l’Associació per la Cultura 
del Hostalets de Pierola que 
tanca una època de 5 anys 
de grans propostes i d’una 
àmplia aportació cultural, 
entre altres, amb conferèn·
cies, concursos de fotografia 
i pintura, exposicions, con·
certs, retransmissions d’òpe·
ra o l’escultura ‘Pau Uni·
versal’ del reconegut artista 
Guido Dettoni.
Precisament, com a punt fi·
nal d’aquesta tasca, dissab·
te 10 d’octubre, l’ACHP va 
oferir una darrera audició, 
gratuïta i oberta a tothom, 
amb l’emissió en diferit del 
Rèquiem de Verdi, en una 
interpretació especial de 
l’Orquestra del Teatre de la 
Scala de Milà dirigida pel 
mestre Riccardo Chailly. 

El seu president, Jordi Juan 
Samsó, va parlar sobre l’obra 
però, abans, va tenir unes 
paraules de record a les vícti·
mes i a tothom que ha parti·
cipat d’un viatge de poc més 
de mitja dècada.
Per altra banda, diumenge 
al migdia es va viure l’acte 
institucional d’homenatge 
en record de les persones 
que ens han deixat durant 
el període de la pandèmia. 
Una placa commemorativa, 
lectura de poemes i escrits 
acompanyat d’un quartet de 
corda amb una acurada se·
lecció musical van marcar 
una trobada senzilla i sòbria 
que va acabar amb el reparti·
ment d’una planta de romaní 
entre els assistents.
A continuació, en el mateix 
espai del parc de Cal Ponsa, 
va tenir lloc la ‘Cerimònia 
per a l’esperança‘ presidida 
pel rector Mn. Carles Muñiz 
amb una missa en sufragi de 
les víctimes i per a les perso·
nes que pateixen la situació 
actual.

Homenatge a les víctimes 
de la pandèmia

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Una comitiva amb l’al·
calde Gerard Parceri·
sas i els regidors Jordi 

Parcerisas, Àngels Lorés, Da·
niel Vendrell i Jaume Trias, 
l’arquitecta municipal i el tèc·
nic d’Esports es van desplaçar 
aquest dimecres a Cabrils per 
veure el pavelló d’aquest mu·
nicipi del Maresme. Es tracta 
d’un equipament que corres·
pon al mateix arquitecte i que 
és molt similar al del projecte 
que actualment està a l’Ajun·
tament i que ve del mandat 
anterior.
La trobada es va dividir en 
dues parts en una primera 
part amb una explicació més 
tècnica per part de l’arqui·
tecta de Cabrils posant més 

atenció en aspectes estruc·
turals, de distribució i ener·
gètics i, més tard, el tècnic 
d’esports va destacar com es 
duu a terme l’activitat amb 
els equips i les diferents dis·
ciplines esportives i conèixer 
quin és el funcionament del 

Una delelgació municipal visita al 
pavelló de Cabrils

dia a dia de les instal·lacions.
L’objectiu de la trobada és 
analitzar els pros i contres del 
projecte que es vol aplicar al 
nostre municipi i fer el pos·
sible per aconseguir un con·
sens entre totes les forces del 
consistori.
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CALAF / LA VEU 

Durant tot el mes d’oc-
tubre, prop de 2.000 
botigues dels 31 mu-

nicipis organitzadors de la 
campanya COMPRA I GUA-
NYA, participaran en la que 
serà ja la seva desena edició 
i que confirma el creixement 
progressiu i la consolidació 
d’aquesta iniciativa. Una fita 
que ha estat possible gràcies 
al treball conjunt dels Ajun-
taments organitzadors i a la 
confiança dels comerciants, 
veïns i associacions de co-
merciants amb el suport de 
les quatre Diputacions.
Aquesta desena edició tin-
drà un caràcter especial per 
la conjuntura actual marcada 
per la pandèmia, però man-
tindrà intactes els seus quatre 
objectius: dinamitzar el co-
merç de proximitat, promou-
re turísticament els territoris 
organitzadors, premiar als 
compradors i agrair la par-
ticipació dels comerciants. 
Per això, la campanya s’ha 
adaptat a les circumstàncies 
excepcionals i es trasllada a 
aquest mes d’octubre, entre 
la campanya d’estiu i la de 
Nadal; amplia el seu àmbit a 
tot el municipi i no tan sols 
es fa als nuclis antics com en 
les edicions anteriors, i passa 
a anomenar-se COMPRA I 
GUANYA.
A Calaf s’hi han adherit quar-
ta-cinc comerços superant 
amb èxit les edicions d’altres 
anys. Aquests són: 
Aluminis Almansa, Bar Ca-
sino, Barberia David Burgès 
i Regí, Bon Àrea, Cal Gatells, 
Calaf llar, Calçats L’Escarpí, 
Caprici, Carnisseria Laura, 
Carnisseria Mercè, Coali-
ment Casa Florentina, Con-

dis Supermercat, Congelats 
El Gebre, Dietetica l’Espigol, 
El Quiosc del Passeig, Far-
màcia Font Sabala, Ferreteria 
Riera, Forn de pa Fitó - Cal 
Fidel, Forn de pa i cafeteria 
el Tast de Ca la Florentina, 
Graphics, HORTUM, la flo-
risteria, Imatge, bellesa i ben-
estar, Immobiliària Rústico 
Masia, KeDivi! - Restaurant, 
La Cuina del Mercat, La Se-
nalla, La Vedella, Lilula, Lo-
teria El Mercat, Mobles Ba-
cardit, Modes Maria, Òptica 
Calaf, Papereria Anna, Pastis-
seria La Lionesa, Perruqueria 
Anna roldan, Perruqueria 
Arrels, Perruqueria Elvira, 
Quemposo, Restaurant La 
Coppe, Stylers Perruqueria, 
Supermercat Prat, Supermer-
cat SuperT, ToT PunT, Vailets.

El dissabte 31 d’octubre a les 
12h, coincidint amb el mercat 
de Calaf, tindrà lloc el sorteig 
de les 32 experiències que 
han ofert cadascun dels mu-
nicipis i que tenen un valor de 
2.859€. Així doncs, entre tots 
els membres de la Xarxa es 
repartiran més de 91.400€ en 
992 experiències per a dues 
persones que fins al juny de 
2021, viuran i gaudiran de la 
cultura, la gastronomia i el 
patrimoni dels 31 municipis 
organitzadors, sempre amb 
les màximes garanties de 
prevenció del contagi de la 
Covid-19. A més, per premi-
ar la participació i col·labo-
ració de tots els establiments 
adherits, també es sortejarà 
un premi destinat als comer-
ciants per municipi.

El comerç de Calaf es suma a la cam-
panya ‘Barris antics. Compra i guanya’

ELS PRATS DE REI / LA VEU 

El dissabte 3 d’octubre es 
van commemorar els 
fets de l’1 d’octubre de 

2017 als Prats de Rei. L’acte va 
ser organitzat per l’ANC dels 
Prats de Rei i amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament. L’alcal-
dessa va començar recordant 
alguns dels moments d’aques-
ta data tan significativa per 
una majoria dels veïns i veïnes 
del poble, repassant el què va 

ser la jornada de fa tres anys, 
plena d’emocions intenses. 
Dins d’aquest acte, es va bate-
jar la sala 1 d’Octubre, donant 
resposta a la petició que s’ha-
via fet arribar a l’equip de go-
vern.L’advocat Jordi Domingo, 
membre de la Coordinadora 
d’Enteses per al Debat Consti-
tuent i portaveu de la Platafor-
ma Constituïm, va parlar del 
present i futur de Catalunya i 
va contestar a totes les pregun-
tes dels assistents a l’acte. 

Els Prats de Rei recorda 
l’1 d’Octubre

CALAF / LA VEU 

Durant el darrer mes 
de setembre,  els vi-
gilants municipals 

han començat a aixecar ac-
tes per incompliments re-
lacionats amb la Covid-19. 
En total, han redactat una 
desena d’actes a persones 
que no complien les mesures 

de seguretat establertes a la 
via pública, principalment, 
per no portar la mascareta 
o portar-la de forma inade-
quada. 
Les persones que han re-
but les denúncies eren jo-
ves d’entre 15 i 20 anys que 
ja havien estat avisades amb 
anterioritat. Aquestes actes 
es transferiran als Mossos 

Aixecades una desena d’actes per 
incivisme a Calaf

CALONGE DE S. / LA VEU 

L’Ajuntament de Ca-
longe de Segarra us 
presenta un nou espai 

patrimonial a Calonge de 
Segarra, un recorregut pel 
territori ara fa 1.000 anys i 
per 7 castells que defensaven 
la Marca: l’espai “Castells de 
Marca” a les restes del Castell 
de Mirambell.
Es tracta d’un espai interpre-
tatiu a l’aire lliure, basat en 
el ric patrimoni castral que 
actualment vesteix un bon 
nombre de turons i tossals 
a l’Alta Anoia. En aquest es-

pai se situen, es divulguen 
i es posen en valor els dife-
rents castells de marca, tots 
ells declarats Béns Culturals 
d’Interès Nacional (BCIN), 
amb diversos plafons infor-
matius. Aquests són: Castell 
de Mirambell (Calonge de 
Segarra); Castell de Boixa-
dors (Sant Pere Sallavinera); 
Castell de Calaf; Castell de 
Castellfollit de Riubregós; 
Castell de la Manresana (Els 
Prats de Rei); Castell de Segur 
(Veciana); i Torre de Contrast 
(Argençola). L’Ajuntament de 
Calonge de Segarra us convi-
da a visitar aquest nou espai.

d’Esquadra per tal de tra-
mitar la corresponent multa 
que pot arribar fins als 100 
euros de sanció. 
Des de l’Ajuntament, s’apel-
la a la responsabilitat ciuta-
dana i res recorda que cal se-
guir les mesures de seguretat 
per tal de garantir la salut de 
tota la ciutadania i el control 
de possibles rebrots. 

“Castells de marca”, nou 
espai al castell de Mirambell
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Espai patrocinat peresports
Doblet i 28è campionat de Toni Bou al Trial d’Itàlia

Magnífic segon lloc de Gerard Farrés i 
Armand Monleón al Ral.li Andalusia

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

A uns 30 km al nord 
de la ciutat de Milà 
i concretament pels 

voltants de Lazzate es van 
disputar els dos darrers trials 
puntuables pel campionat del 
món a l’aire lliure.
Tres eren els pilots anoiencs 
participants, el supercampió 
Toni Bou amb Honda a la ca-
tegoria TR1, Pol Medinyà amb 
TRRS a TR2 i Àlex Canales 
amb TRRS a Trial 125.
Les zones del trial italià esta-
ven situades en lloc amb mol-
ta roca i les coses van anar de 

HOQUEI / LA VEU 

N i l’any passat érem 
tant bons ni aquest 
any tan dolents”. La 

frase és del capità de l’IHC RI-
GAT, Ton Baliu, després de la 
derrota 3 a 7 contra el Noia. 
Baliu ho rematava: “Seguim 
creient que si fem les coses bé 
i ens unim, tard o d’hora sorti-
rà!. Som-hi!”.
Com sempre el capità arle-
quinat dibuixa molt bé l’estat 
d’ànim del vestidor després 
d’una caiguda dolorosa. Tot i 
el marcador molt ampli, la re-
alitat és que els igualadins van 

manera fenomenal pels pilots 
anoiencs, especialment per 
Toni Bou que des l’any 2009 
és invencible en el trial italià 
i que ja en el primer trial del 
dissabte va conquerir els sufi-
cients punts per proclamar-se 
matemàticament campió del 
món per catorzena vegada a 
l’aire lliure i que sumen un to-
tal de 28 amb els de trial sota 
sostre. A més dels 24 que suma 
formant part de l’equip estatal 
espanyol en el Trofeu de les 
Nacions, verdader campionat 
del món per equips nacionals, 
a l’aire lliure i sota sostre. 
Al finalitzar les dues jorna-

des, Bou comentava: “Estic 
súper content amb el cap de 
setmana aquí a Itàlia. Avui 
he pogut gaudir, després de 
guanyar el títol ahir, d’una 
jornada esplèndida amb un 
pilotatge bastant bo, sobretot 
en la tercera volta en què tret 
el millor de mi i he fet només 
dos punts. Gràcies a tots per 
aquesta temporada perfecta”.
Però no solament el trial ano-
ienc va brillar a Itàlia amb 
Toni Bou, cal destacar els dos 
sensacionals podis d’Alex Ca-
nales amb TRRS a la categoria 
de Trial 125, amb un segon 
lloc el dissabte i un tercer lloc 

empatats a punts amb el se-
gon classificat el diumenge. 
A la vegada Pol Medinyà amb 

TRRS es classificar el 24è el 
primer dia i el 23è en el segon 
dia a la categoria de TR2.

MOTOR / JMV

P er camins de terra de 
les provincies de Mà-
laga, Càdis i Sevilla es 

va disputar el Ral.li Andalucia 
que era el substitut del Ral.li 
Marroc que per efectes de la 
pandèmia no es va portar a 
terme.
El dimarts van fer un curt prò-
leg les motos i del dimecres al 
dissabte, va ser quan hi van 
participar també els cotxes, 
buggis i quads.
Pel que fa als participants ano-
iencs, cal destacar les seves 
brillants classificacions espe-
cialment la de l’equip format 
per el manresà Gerard Farrés 
i l’anoienc Armand Monléon 

que amb el buggi Monster 
Energy Can-Am Maverick X3 
aconseguiren una fenomenal 
segona posició a la categoria 
T4.
També a la categoria T4 hi par-
ticiparen el pilot de l’Ametlla 
del Vallès Josep Lluis García 
copilotat per l’anoienc Àlex 
Haro amb Yamaha YZY1000R 
SS que tot i tenir varis proble-
mes mècanics, aconseguiren 
acabar la prova en l’onzena 
posició. Tant Farrés com Gar-
cía al finalitzar la prova van 
enlairar la labor feta pels seus 
respectius copilots anoiencs.
A la categoria de cotxes l’ano-
ienc Jordi Vidal estava dins 
la logística de Toyota oficial i 
concretament dins l’equip que 

va ser guanyador format per 
Nasser Al-Attiyah i Mathieu 
Baumel amb Toyota Hilux per 
davant dels espanyols Carlos 
Sainz i  Lucas Cruz i del fran-
cesos Stephane Peterhansel i 
Edouard Boulanger, amb Mini
Molt bona també la labor del 
mecànic anoienc Oriol Bal-
cells dins l’equip oficial Hon-
da amb el triomf del pilot ar-
gentí Kevin Benavides amb la 
Honda Rally. Aquesta vegada 
l’anoienc Jordi Viladoms team 
manager de l’equip oficial 
KTM, va veure com els seus 
pilots tenien diversos proble-
mes, però a ben segur que pel 
proper Dakar les KTM sorti-
ran entre les principals favori-
tes a la victòria.

L’Igualada Rigat torna a perdre i ja és el cuer de l’OK Lliga
jugar molt millor que el rival 
els primers 20 minuts de par-
tit. Van tenir un mal últim mi-
nut de la primera meitat quan 
d’anar 2 a 1 van acabar perdent 
per 2 a 3 (amb un gol amb la 
botzina ja sonada… els àrbitres 
no havien encara xiulat el final 
de la primera meitat). Àrbitres 
que sí que van ser decisius en 
un gol que suposava el 3 a 6 de 
Roger Bars de FD que va entrar 
(va tocar el travesser de dins) 
però els àrbitres no van donar. 
És cert que el Noia ja guanyava 
per 4 però si aquest gol hagués 
pujat al marcador (sumat al que 
13 segons després va fer Gerard 

Riba) el partit podria haver en-
trat en una altra dinàmica més 
ajustada.

El minut horríbilis
Molt més del que semblava 
al principi del partit. Amb un 
IHC dominador, arribant molt 
més que el rival i posant-se per 
davant en el marcador amb un 
gol de Bars entrant a l’àrea i re-
matant mig en caiguda. 1 mi-
nut després el Noia va empatar 
amb una contra de Xavi Costa.
L’1 a 1 es va mantenir 7 minuts 
en el marcador fins que es va 
entrar en els últims 71 segons 
de la primera meitat. Bars va 

tornar a perforar la porteria de 
Zapater (aquest cop de penal). 
Semblava un gol psicològic que 
et podia portar al descans amb 
avantatge… I sí. Va ser psicolò-
gic… però per als rivals. Perquè 
15 segons després Costa va ca-
çar un rebuig d’Elagi i va fer un 
aixeca-pica ràpid per restablir 
l’empat.
I aquí va arribar un dels mo-
ments clau del partit. A falta 
de 41 segons Pla no va poder 
aprofitar una FD per 10 faltes 
d’equip. I en canvi el Noia va 
marcar el 2 a 3 amb el cronò-
metre a zero. Un minut final 
horríbilis per l’IHC.
Amb el resultat en contra l’IHC 
va sortir a per totes. I el Noia 
va jugar les seves cartes amb 
intel·ligència. Dos gols en bo-
les mortes a l’àrea i una FD 
van deixar el partit molt costa 

amunt.
I va ser aleshores quan va ar-
ribat la gran errada arbitral: el 
gol de FD de Roger Bars que tot 
i entrà clarament, Fernández 
i López Leyton no van donar. 
Una equivocació majúscula 
en uns àrbitres d’Ok Lliga que 
encara agafa més transcendèn-
cia si tenim en compte que 31 
segons després Riba, en un dels 
seus clàssics remats exteriors va 
fer el tercer dels rigats. Amb els 
dos gols “legals” el partit podria 
haver entrat en una altra fase.
Però no només no ho va fer sinó 
que, 30 segons després, Pujadas 
de FD va fer el 3 a 7 definitiu.
L’IHC es queda a la cua de la 
classificació amb zero punts i 
haurà d’intentar sumar-los en 
la visita a la difícil pista de 
Girona, diumenge a les 4 de la 
tarda.
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Naima Ait Alibou, campiona de 1.500 S23 
i tercera en categoria absoluta.

L’equip Sub-16 fem. del CAI 
Petromiralles/Jocnet, es pro-
clamaren Campiones de Ca-
talunya en Relleus 4 x 300 m. 
dissabte passat, al Campionat 
de Catalunya de Relleus de 
Promoció de Granollers. Els 
2 equips del CAI participants 
en Sub-16, assoliren 1 medalla 
d’Or  i un quart lloc - plaça de 
finalista - a únicament 1/100 
del Bronze.
Les campiones són Carla Bis-
bal, Mar Buchaca, Andrea Gil i 
Núria Moix, imposant-se amb  
2’53”88, a la UGE. Badalona, 

ATLETISME / LA VEU 

El passat cap de setmana 
en jornades de diumen-
ge i dilluns, matí i tarda 

s’han celebrat  a Igualada, en el 
marc del 50è aniversari de la 
inauguració de l’Estadi Atlètic, 
els 100ens Campionats de Ca-
talunya Absoluts individuals 
d’Atletisme, els 35ens de la ca-
teg. Sub-23, i els de relleus i de 
Proves Combinades. 
Uns Campionats amb una 
molt bona organització con-
junta del C.A. Igualada i la Fe-
deració Catalana d’Atletisme, 
que han permès la participació 
a la remodelada pista sintètica 
igualadina   dels atletes capda-
vanters de les diferents especi-
alitats de l’atletisme català, com 
Esther Guerrero, Abdessamad 
Oukhelfen, Javier Delgado, 
Cora Salas i un llarg etc. i que, 
per la situació sanitària que es-
tem vivint, s’han hagut de ce-
lebrar respectant unes estrictes 
mesures de seguretat, que han 
fet que a la pràctica la compe-
tició estigues reservada única-
ment   als atletes i als seus en-
trenadors, i a un nombre reduït 
d’acompanyants, distribuïts en 
funció del nombre d’atletes 
participants de cada club.
En el transcurs de la primera 
jornada el Secretari General 
de l’Esport de la Generalitat, 
Gerard Figueras, va fer entre-
ga al President de la Federació 
Catalana d’Atletisme Joan Vi-
lluendas, d’un reconeixement 
a la Federació per aquests 100 
anys del Campionat de Cata-
lunya individual i també per la 
trajectòria de l’Atletisme català, 
que a nivell de seleccions au-
tonòmiques és des de fa molts 
anys el capdavanter a nivell de 

Igualada va acollir el centenari dels 
campionats de Catalunya d’atletisme

Suspeses les 
competicions esportives 
amateurs a Catalunya
ACN / LA VEU 

L a Unió de Federacions 
Esportives de Catalu-
nya (UFEC) ha anun-

ciat l’aturada de les competi-
cions esportives d’àmbit català 
durant 15 dies “per ajudar a 
contenir els brots del corona-
virus”. Així, segons aquesta 
institució tots els partits fede-
rats, escolars o privats queda-
ran suspesos els dos pròxims 
caps de setmana, per bé que 
sí es podran continuar fent els 
entrenaments aplicant mesu-
res de seguretat. 
Segons la Ufec, aquesta deci-
sió haurà de ser validada per 
un jutjat i no afectaria els en-
trenaments, ni els usuaris de 
les instal·lacions esportives 
ni dels gimnasos. Els enfron-
taments ajornats s’hauran de 
recol·locar al calendari.
“Som conscients de la situació 

tot l’estat.
En el mateix acte, Figueras va 
fer també entrega a l’alcalde 
d’Igualada Marc Castells i a 
la regidora d’esports Patrícia 
Illa, d’un altre reconeixement 
per l’impuls que aquesta ciutat 
dona i ha donat en els últims 
anys al món de l’esport.

Sis medalles per 
als atletes del CAI
Pel que fa a la competició en 
si, els representants del Club 
Atlètic Igualada Petromiralles 
aconseguiren un total de 6 me-
dalles: 2 d’or, 3 d’argent  i 1 de 
bronze i diversos llocs de fina-
lista, assolint el CAI el 7è lloc 
per puntuació global absoluta 
dels seus atletes, amb 40 punts, 
entre 57 clubs classificats.
Entre l’actuació global dels at-
letes del CAI cal destacar Cora 
Salas, campiona de Catalunya 
Absoluta en el salt de llarga-
da, amb un millor intent de 
5,72 m. i de la Sub-23 Naima 
Ait Alibou, campiona en els 
1.500 m.ll. Sub-23  i Bronze 

Absolut en la mateixa prova 
amb 4’49”78, en la que va que-
dar segona la poblatana Anna 
Bové (FC Barcelona).
Lahcen Ait Alibou era 2n i Ar-
gent en els 5.000 m.ll. Absoluts, 
amb 14’28”00, prova en la que 
era 11è  Riduan Boulbayem, 
amb 15’45”39.  Eduard Fàbre-
gas, atleta de l’Intec-Zoití d’Os-
ca i entrenador del CAI, era 
2n i Argent Absolut en el salt 
d’alçada, amb 2,10 m., prova en 
la que era 2n i Argent Sub-23  
Hèctor Ramos, a més de 9è Ab-
solut amb 1,81 m.
Nora Taher era 2a i Argent en 
el triple salt Sub-23, a més de 
4a absoluta amb un millor in-
tent de 11,74 m.  Theo Ruiz era 
5è en el salt de perxa Absolut, 
amb 4,30 m. Eduard Guzmán 
era  6è  en els 200 m.ll. Absoluts 
amb 22”89, i 7è en els 100 m.ll. 
Absoluts, amb 11”44. 
Ramon Sánchez Piqué era 6è 
en pes, amb un millor intent 
de 11,92 m. i Josep Mª Lagu-
nas era 7è en disc, amb un 
millor llançament de 32,97 m.

L’equip S16 femení del CAI, campió 
de Catalunya en 4x300 m.

2es amb  2’59”52 i al C.A. Ca-
novelles, 3eres amb 2’59”82.
Les Sub-16 fem. de 4 x 100 
m. eren 4es  amb 52”43, amb 
l’equip format per Mar Buc-

haca, Andrea Gil, Claudia 
Giménez i Laia Guzmán, a 
únicament a 1/100 del Bronze, 
assolit pel C.A. Canovelles amb 
52”42.   

que estem vivim i ho acceptem 
amb resignació”, ha assegurat 
Gerard Esteva, president de la 
Ufec, que alhora ha subratllat 
que l’esport “no és el proble-
ma”.
Les mesures no afectaran l’es-
port professional ni les compe-
ticions dins el calendari estatal 
o internacional, segons ha in-
format també la Ufec. Les fe-
deracions esportives catalanes 
demanen que l’aturada sigui 
només de dos caps de setma-
na, tal com s’ha plantejat, i que 
després es pugui retornar a 
l’activitat.
“Si en 15 dies no ha millorat la 
corba, hauríem de poder obrir 
la competició federativa. De-
manem que, si no és el cas, que 
es pugui excepcionar la pràcti-
ca esportiva federada per ga-
rantir la normalitat esportiva 
al país”, ha reblat Esteva.

El CF Igualada podrà 
debutar diumenge a 
Tercera Divisió

FUTBOL / PERE SANTANO 

E l pròxim diumenge 18 
d’octubre serà el dia del 
retorn de la competi-

ció del CF Igualada, al que no 
afecta la decisió de suspendre 
les competicions, en estar or-
ganitzada per la Federació Es-
panyola. Un inici molt espe-
rat, ja que des del passat 8 de 
març no s’havia disputat cap 
enfrontament oficial.
El Primer Equip Masculí, co-
mençarà la segona tempora-
da consecutiva a la 3a Divisió 
Nacional, al sempre complicat 
Municipal Nou Barris, a les 
12h. El seu rival serà el CF 
Montañesa, conjunt que acaba 
d’assolir l’ascens de categoria. 
El conjunt igualadí arriba a la 

cita, després de tancar la pre-
temporada amb dos empats 
davant dos equips de 2aB, l’AE 
Prat (2-2) i el CE L’Hospitalet 
(1-1)
Per la seva banda, el Primer 
Equip Femení, haurà d’ajornar 
l’inici de la seva aventura per 
la Primera Nacional, davant 
el Girona FC, que s’estrena a 
la categoria amb la creació del 
primer equip femení. Tot una 
temporada per davant, que es-
perem que es pugui finalitzar 
amb normalitat i que faci gau-
dir als aficionats blaus.
La mesura de la Generalitat, 
afecta a tots els equips base de 
tots els esports i a les catego-
ries territorials federades. En 
futbol, la majoria començaven 
aquest cap de setmana.



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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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Entrevista a Jordi Balsells i Neus del Rio, president i vicepresidenta del Club Bàsquet Igualada

“Som dels clubs catalans amb un número més alt d’equips i ara 
ens volem centrar en millorar-ne la qualitat”
BÀSQUET / MARC VERGÉS 

El Club Bàsquet Iguala·
da celebra aquest 2020 
el seu 40è aniversari. 

Ho fa en el que segurament és 
un dels millors moments de la 
història de l’entitat tant a nivell 
esportiu com a nivell social. 
La pandèmia que estem vivint 
des de principis de març fa 
que no es puguin celebrar tots 
els actes que tenien previstos 
per commemorar aquest ani·
versari, però n’hi haurà d’al·
tres que ja s’estan preparant. 
Parlem de l’actualitat del club 
amb en Jordi Balsells i la Neus 
del Rio que després de passar 
per diverses posicions en el 
club, des de jugadors a mem·
bres d’alguna junta directiva, 
ara en son el president i la vi·
cepresidenta, respectivament. 

Un aniversari sempre es ce-
lebra però en aquest any tan 
excepcional tot és diferent. 
Què fareu per commemorar 
el 40è aniversari?
Teníem previstes una sèrie 
d’activitats presencials que 
desgraciadament no es po·
dran fer. Una de les coses que 
volíem fer era un dinar po·
pular a Les Comes que vam 
haver de cancel·lar. Ens hem 
decantat per fer altres coses 
com samarretes commemo·
ratives de la marca BeBall o 
un llibre que fa un repàs dels 
40 anys i que tenim la idea de 
treure’l a finals  d’aquest any. 
Serà un gran record.

És un club força jove. En 
una capital de comarca com 
Igualada que el seu club de 
bàsquet tingui 40 anys és 
una mica sorprenent, no?

Sí, tot i que ja hi havia bàsquet 
abans tant a escoles, com em·
preses o la secció de bàsquet 
del CN Igualada. De fet, vo·
lem aprofitar aquest 40è ani·
versari per tal que sigui un re·
coneixement a la gent que ho 
va començar. Quan parlem de 
pertinença al club, actes com 
aquest també ajuden a crear 
aquesta identitat.

Quins serien alguns dels 
moments de referència 
d’aquests 40 anys?
En tot aquest temps sí que hi 
ha hagut 2 o 3 equips tant fe·
menins com masculins de re·
ferència. Als 90, l’equip sènior 
femení va arribar a Segona 
Nacional, per exemple. Tam·
bé hem tingut jugadors de la 
casa que han anat a jugar a 
fora, en equips com Manresa, 
Cadí la Seu, Joviat, etc...

Com veieu la situació del 
club actualment?

Estem en un molt bon mo·
ment tant esportivament 
com socialment. Quan vam 
entrar la nova junta, el nos·
tre projecte ja volia treballar 
molt la part de pertinença, 
que tothom es sentís part del 
club. A més, si els resultats 
esportius acompanyen tot és 
més fàcil. Hem impulsat una 
grada jove, hem anat traient 
línies de roba de carrer per·
què jugadors, però també afi·
cionats, les vagin portant. Tot 
això ajuda a crear comunitat.

El bloc dels dos sèniors “A” 
estan molt consolidats i 
sembla que la gent de la base 
s’hi sent molt identificada...
Sí, els dos equips, tant el mas·
culí com el femení, tenen una 
base molt forta de gent de la 
casa que complementem amb 
gent de ciutats properes com 
Manresa o Vilafranca. Aques·
ta és la nostra filosofia, inten·
tar jugar al màxim nivell, on 

ens portin la gent de casa amb 
complements de proximitat. 

Amb 28 equips federats 
imagino que deveu ser dels 
que més n’inscriviu de tot 
Catalunya?
No ho tenim molt calculat, 
però segurament som dels 
que més en tenim, sí. Ens 
hem estabilitzat amb aquests 
30 equips aproximadament 
i el club no pot créixer més 
tampoc, per qüestió d’instal·
lacions. Així que ara mateix 
ens centrem més en millorar 
la qualitat que la quantitat.

També heu notat un aug-
ment de socis?
Aconseguir que gent que no 
té jugadors al nucli familiar 
es faci soci, costa més, però 
també n’hem tingut. On sí 
que hem notat que hem pujat 
considerablement els darrers 
anys és en el número de pa·
trocinadors i això ens permet 

fer moltes coses. 

Hi ha una aposta pel bàs-
quet femení també?
D’entrada som paritaris, te·
nim 14 equips masculins i 
14 femenins. La junta tam·
bé és paritària. I la veritat és 
que treballem amb igualtat 
de recursos i condicions tant 
pel masculí com pel femení. 
Després les coses poden sor·
tir més bé o més malament, 
però estem contents dels dos 
equips sèniors i de les catego·
ries en què competeixen, que 
son d’alt nivell. 

Quins objectius us mar-
queu aquesta temporada?
És una temporada que no 
ens marquem uns objectius 
esportius específics. Amb 
tanta incertesa no sabem 
com es podrà competir. Això 
sí, estem contents que la base 
estigui entrenant. En base 
als condicionants que impo·
sin Ajuntament i Federació 
Catalana de Bàsquet, d’acord 
amb la situació sanitària, ens 
anirem adaptant.

I vosaltres com a junta, cap 
on encareu el vostre projec-
te?
L’aposta per la formació, no 
només de jugadors sinó tam·
bé d’entrenadors és una cosa  
que volem fer seguir fent. 
Vam impulsar un programa 
que vam anomenar Forma·
ció 360 que no només toca 
els aspectes més específics 
del bàsquet sinó tota la resta. 
I després també apostem per 
la tecnologia que ens ajudi a 
millorar. Exemple d’això és 
la màquina de tir que vam 
comprar. 

SOM-HI, CAMPIONS!
Monbus, compromesos amb l’esport

982 292 900 · monbus.es                 Patrocinador del primer equip masculí del Club Bàsquet Igualada



Què és el que més gaudiu 
d’estar al capdavant de la 
junta del CBI?
Quan veiem la cara dels 
nens i nenes amb il·lusió el 
dia de la presentació és dels 
moments que més gaudim. 
Una presentació que, de fet, 
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aquest any, no podrem cele-
brar. 
Per altra banda, treballar 
amb un equip en què tenim 
tant bon ambient també és 
molt satisfactori. I quan un 
projecte que tens en ment 
tira endavant... això no es 

pot expressar amb paraules.
En global som una junta que 
tenim moltes idees i a vega-
des ens hem de frenar, per-
què sinó hauríem de deixar 
les nostres feines per falta de 
temps!

Foto de la presentació dels equips de la temporada 2019/2020

BÀSQUET / MARC VERGÉS 

Abans del Jordi Balsells 
i la Neus del Río hi ha 
hagut molta altra gent 

que ha passat davant del Club 
Bàsquet Igualada. Gent com-
promesa amb l’entitat que han 
dedicat part del seu temps a 
col·laborar i ajudar en tot allò 
que fos necessari per tal que 
aquesta tirés endavant i anés 
creixent. Ara bé, abans d’en 
Francesc Alcoberro no hi va 
haver ningú. Ell va ser el pri-
mer president del club i jun-
tament amb en Joan Pont, qui 
també va ser un dels que es-
taven al capdavant de l’entitat 
als inicis, parlem del passat del 
club i tota la progressió que ha 
fet en els 40 anys d’història. 

Com va anar la fundació del 
club? Com és que vau deci-
dir tirar endavant el club de 
bàsquet?
Francesc: En aquella època 
hi havia el Ramon Mir com 
a regidor d’Esports i junta-
ment amb ell hi havia el Josep 
Maria Ollé. El Ramon Mir 
em va venir a trobar i em va 
demanar que tornés a enge-
gar el bàsquet a Igualada. Jo 
al principi li vaig dir que la 

cosa estava fotuda, perquè 
feia cinc anys que no hi havia 
bàsquet a la ciutat (des que va 
desaparèixer la secció del CN 
Igualada). A partir d’aquí vaig 
anar buscant gent com en 
Joan. Total, vam poder mun-
tar tres equips masculins: sè-
nior, júnior i juvenil.
Joan: En aquella època sí que 
hi havia bàsquet a la ciutat, 
però només a nivell escolar, 
fins els 14 anys. Hi havia el 
Trofeu Sant Jordi que eren 
unes mini olimpíades que es 
feien cada any a nivell pro-
vincial. Jo havia estat el selec-
cionador de bàsquet i molts 
dels nanos que van competir 
en aquest Trofeu Sant Jordi 
van ser la base dels equips ju-
venils i júniors. Sènior potser 
va costar una mica més. 
Francesc: Entre uns i altres 
ho vam anar tirant endavant. 
Ho fèiem perquè teníem ga-
nes de fer-ho

Va haver-hi molts proble-
mes a l’inici?
Francesc: A nivell econò-
mic vam tenir el suport d’un 
empresari igualadí a l’inici i 
també de l’Ajuntament. Tam-
bé recordo, per exemple, que 
vam haver de fer tres estatuts. 

Els primers no servien per-
què encara estaven en una 
versió de l’època franquista, 
els segons tampoc perquè el 
model que ens havia passat 
la Generalitat tampoc estava 
massa actualitzat i finalment 
els tercers ja sí que van ser els 
definitius. 
O en el primer partit que 
vam fer, la nit abans encara 
estàvem pintant les línies del 
camp de bàsquet a la pista del 
Molí Nou. 

Com és que va passar vostè 
davant d’inici, Francesc?
Francesc: En la primera re-
unió que vam fer, el grup de 
persones que érem allà van 
creure que jo havia de ser el 
president. Va ser una decisió 
a dit. Vaig estar-hi cinc anys, 
fins l’any 1985. Després vaig 
quedar saturat i em vaig des-
vincular una mica del club.

Comenceu amb tres equips 
masculins. Quan inscriviu 
el primer equip de noies?
Francesc: Al segon o tercer 
any ja en teníem un.
Joan: Sempre vam començar 
fent equips grans, sèniors, ju-
venils i júniors. Hi havia com 

“Podem estar molt orgullosos de la 
trajectòria del club en aquests 40 anys” 

Segueix a la pàgina següent 

Entrevista a Francesc Alcoberro, fundador del CB Igualada, i Joan Pont, 
una de les persones que es va vincular al club des de l’inici
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una norma no escrita que fins 
a l’edat escolar els nens i ne-
nes no es federessin, ja que 
competien en els Jocs Esco-
lars. Per no entrar en conflic-
te amb les escoles es va deci-
dir fer-ho així. 
Quan van entrar les noies, el 
club va fer un pas endavant, 
ja érem molta més gent ju-
gant. Un altre factor molt im-
portant des del meu punt de 
vista, pel què fa al creixement 
del club, és quan es va iniciar 
l’escola de bàsquet. 

Quina és la teva trajectòria 
al club, Joan?
Joan: Jo vaig ser-hi des dels 
inicis i fins la temporada 
88/89. Era entrenador del sè-
nior masculí del bàsquet i ho 
compaginava amb ser el pre-
parador físic del primer equip 
masculí d’hoquei. Aquell any 
al bàsquet s’havien fitxat dos 
jugadors de fora, que cobra-
ven, mentre que la gent de 
casa no ho feia i l’equip no va 
acabar de funcionar. Així que 
vaig plegar d’entrenador i em 
vaig dedicar exclusivament 
a l’hoquei, que era quan co-
mençava l’època de més èxits.

El CB Igualada és un club 
bastant jove comparat amb 
altres de la ciutat o fins i tot 
amb clubs de bàsquet d’al-
tres municipis?
Joan: Sí, sí. I si mires els pro-
blemes que vam tenir a l’inici 
per fer tres equips i et fixes en 

què avui són 30 equips, és per 
estar-ne orgullosos. 
Des de finals dels 80 quan ens 
vam traslladar a Les Comes es 
fa un pas endavant, en unes 
millors instal·lacions que per-
meten un millor servei. 
A més es porta un entrenador 
de fora, en Jou Marimon i es 
crea un bon ambient amb els 
entrenadors d’aquí. A més, 
es talla amb el fet que només 
cobressin els jugadors de fora 
i passen a cobrar tots, sense 
guanyar-se la vida, evident-
ment. 
Francesc: En els cinc anys 
que vaig ser-hi jo, la intenció 
era competir i intentar pujar 
de categoria amb gent de la 
casa. Però no va ser possible 
perquè ens van marxar diver-
sos jugadors a equips més po-
tents com Barça o Manresa.

Esteu al cas de l’actualitat 
del club? Aneu a veure par-
tits?  
Joan: Jo mentre s’hi podia 
anar m’agradava anar a veure 
partits a Les Comes tant del 
bàsquet com de l’hoquei. De 
fet encara vaig a jugar algun 
dilluns amb un equip de ve-
terans que s’ha muntat aquí a 
Igualada.
Francesc: Quan ho vaig dei-
xar encara anava al bàsquet 
i ho gaudia. I ara em fa una 
mica de vergonya expli-
car-ho, no sé perquè, però em 
costa veure el bàsquet actual-
ment. Per la televisió veig el 

Barça perquè és el Barça, però 
per la resta no sento aquella 
cosa que sentia abans... No sé 
com és que em passa. 

Imagino que veient la situa-
ció del club 40 anys després 
que col·laboréssiu en la seva 
fundació, us en sentiu orgu-
llosos de com ha anat tot, 
no?  
Francesc: Penso que si no 
haguéssim estat nosaltres da-
vant hi hauria hagut algú al-
tre. Si jo no li hagués dit que 
sí al Ramon Mir, ell se n’hau-
ria anat a buscar algú altre. 
Molta importància no li dono 
al fet que fóssim nosaltres. 
Ara, quan veiem la trajectò-
ria del club, podem estar molt 
satisfets, això sí.
Joan: I tant! Satisfacció total! 

Si som capaços de mantenir 
la salut del club com està ara, 
hi ha bàsquet per molts anys 
aquí a Igualada. Crec que pre-
cisament ara estem en un sos-
tre que és difícil de superar. 
Només que un sènior pugés 
de categoria seria un salt eco-
nòmic que aquí a Igualada no 
sé si ens podem o volem per-
metre. Crec que és un club de 
referència a nivell català. Pocs 
clubs deuen tenir tants equips 
i massa social darrere.
Francesc: Parlant amb la jun-
ta actual em comentaven que 
econòmicament el club de 
moment es manté bé. Crec 
que la feina que estan fent és 
molt bona. Crec que se’ls ha 
de valorar molt tot el que es-
tan fent. 

A dalt, fotografia del primer equip sènior femení i a baix, el primer sènior masculí del CB Igualada

Anoia Motor
Av. Barcelona 121 - 08700 Igualada - Barcelona - Tel. 938017717- 659518605    www.anoiamotor.com
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MONBUS SÈNIOR MASCULÍ “A”: Xexi Carrión, Edu Burgès, Jordi Torres, Miquel Benito, Carles Fons, Jaume Torres, Pau Camí, Edu Tejero, Oriol Mateu, Salvador Farrés, Roger 
Pérez. Entrenadors: Jordi Martí, Axel Renau, Marc Rovirosa i Pau Castelltort. Preparador físic: Eloi Sadurní

ANYTIME FITNESS SÈNIOR FEMENÍ “A”: Èlia Compte, Carlota Carner, Montse Pujolreu, Paula Iglésias, Judit Lamolla, Magda Jané, Marta Ametllé, Laura Aniento, Clara Mas, Carla 
Escuert, Júlia Calafell. Entrenadors: Sergi Alamillo, Neil Riba, Christian Bariles i 

a partir de
 21,26€ al mes

La millor Assistència Sanitària

La Mútua de casa per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120  Igualada  Tel. 938 032 796  www.lamutua.net



INDUSTRIAL BOROBIL SÈNIOR MASCULÍ “B”: Marc Couso, Max Puig, Xavi Leon, Carlos 
Fratila, Lluc Fullana, Toni Lamolla, Arnau Latorre,Marc Criado, Pau Latorre, Roc 
Fullana, Àlex Matencio, Adrián Fratila. Entrenadors: Marc Rovirosa i Pau Castelltort

MILAR MARTÍNEZ JÚNIOR FEMENÍ “A”: Marta Puig, Íngrid Martínez, Judit Mas, Elena 
Poncell, Núria Capdevila, Laura Vancells, Nora Gudel, Nàstia Ordi, Ariadna Vila, Ainhoa 
Pineda. Entrenadors: Sergi Alamillo i Gustavo Cruz

TOYOTA SÈNIOR MASCULÍ “C”: Roger Marsà, Joan Mangues, Martí Nadal, Marc Susanna, 
Aleix Raurich, Marc Perera, Aitor Iglesias, Oriol Sanromà, Victor Garrido, Oriol Morera, 
Biel Serena, Enric Bru. Entrenadors: Quim Padrós i Aitor Iglesias

ALAIN AFFLELOU SÈNIOR FEMENÍ “B”: Ainoa Farré, , Sònia Utiel, Èlia Pedragosa, Iona 
Ambròs, Aina Yañez, Laia Figueras, Elena Lopez, Paula Guasch, Anna Bachs, Marina 
Solé. Entrenadors: Carlos Fratila, Aitor Iglesias i Dani Jimenez
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ASFALT JÚNIOR MASCULÍ “A”: Àlex Riera, Bernat Enrich, Gabriel Balsells, Arnau Nieto, 
Eric Matencio, Isaac Baltà, Arnau Baltà, Lluc Sala, Pau Avellana, Oleguer Balsells, Pau 
Garriga. Entrenador: Axel Renau

CAMPUS UNIVERSITARI IGUALADA UdL JÚNIOR MASCULÍ “B”: Gerard Salat, Arnau 
Cano, Tià Castelltort, Gil Bachs, Carles Tort, Arnau Brunet , Amadeu Morros, Carles 
Grau, Roger Castells, Nil Santaulària, Eugeni Soler, Guillem Santos. Entrenadors: Pau 
Camí i Àlex Matencio
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CAMPUS UNIVERSITARI IGUALADA UdL JÚNIOR FEMENÍ  “B”: Helga Estapé, Beth Muxí, 
Pilar Pintó, Sira Morros, Norah Pareja, Sara Vich, Ariadna Corominas, Jana Puig, Blanca 
Altés , Martina Forner, Andrea Cámara, Mar Claramunt. Entrenadors: Carlos Fratila i 
Elena López

SINORCELL CADET FEMENÍ “A”: Etna Vidal, Noa Manzano, Marta Vila, Mar Morón, Gal·La 
Godó, Jana Claramunt, Mar Quintana, Carla Solà, Judit Porredon, Mireia Sucarrats. 
Entrenadors: Miquel Benito i Vero Julvez

RACC REPRÍS AUTOESCOLES JÚNIOR FEMENÍ  “C”:Júlia Gumà , Helena Enrich , Aina 
González, Blanca Perez, Gisela Bocache , Greta Garcia, Alba Murga, Queralt Farrés , 
Elena Romeu , Gal·la Farnós, Mar Solà. Entrenadors: Miquel Benito i Anna Bachs

ROSET 1903 JÚNIOR MASCULÍ “C”: Jordi Rosich, David Cruz, Toni Nieto, Roger Iglésias, 
Adrià Fernández, Pau Cortés, Guim Moreno, Miquel Solé, Bartomeu Enrich, Víctor 
Olivan, Roc Vila, Àlex Descàrrega. Entrenadors: Marc Vidal i Marc Fajas

COMERCIAL GODÓ JÚNIOR FEMENÍ “D”: Júlia Pujolà, Clàudia Roblas, Aina Carpi, Arlet 
Cots, Laura Martínez, Alba Ribalta, Marta Bernáldez, Júlia Poch, Vinyet Valls,Sílvia 
Puig. Entrenadors: Roc Fullana i Arnau Miret

TRANSVISA CADET MASCULÍ “A”: Martí Raurich, Eudald Balsells, Ramon Altarriba, 
Albert Vancells, Biel Closa, Ricard Sàbat, Biel Sevilla, Marc Pérez , Olau Riera, Pere 
Moreno, Jofre Castells, Joan Comas, Gerard Bernàldez. Entrenadors: Adrián Fratila i 
Arnau Baltà
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URBAN SOLUTIONS CADET FEMENÍ  “B”: Sira Farnós, Mirta Farrés, Irene González, 
Maria Diaz, Paula Castro, Anna Giner, Mar Farrés, Lia Sanromà, Gal·la Barnés, Edurne 
Vara. Entrenadors: Marina Prat i Dani Jiménez

OPEL MOTORCAT CADET MASCULÍ “B”: Àlex Rivera, Diego Calle, Edmon Alcoceva, 
Albert Sàbat, Roger Bernàldez, Bru Carner, Bernat Esteve, Oriol Blanco, Raül Ocete, Nil 
Cortés, Sito Menacho. Entrenadors: Roger Pérez, Èric Matencio i Pau Latorre.

DON RELAX INFANTIL MASCULÍ “B”: Miquel Sierra, Martí Vilà, Guillem Brunet , Martí 
Planell, Jordi Mallen,Pau Gonzalvo, Marc Francès, Arnau Casellas, Jan Aguilera, Luca 
Santos, Nico Valle, Eder Boixader. Entrenadors: Elena López, Nil Santaulària i Abdu

MEGA-SO INFANTIL MASCULÍ “A”: Jordi Marbà, Gerard Camps, Martí Sala, Jan 
Pedragosa, Marc Sàbat, Manel García, Dídac Calafell, Aniol Farrés, Roger Marimón. 
Entrenadors: Pau Benito i Bernat Enrich

DENTAL MARCÈ & SAGARRA INFANTIL FEMENÍ “A”: Laia Morera, Clara Enrich, Blanca 
Oranias, Vinyet Ambròs, Maria Graells, Queralt Corominas, Alba Martinez, Laura 
Viladrich, Isabel Enrich. Entrenadors: David Vallverdú i Mar Claramunt

MÚTUA IGUALADINA INFANTIL FEMENÍ “B”:Emma López, Beth Carol, Cesca Pintó, 
Clara Compte, Berta Cambrubí, Èlia Díaz, Sira Baltà, Jana Garí, Íria Cantero, Ona 
Sellarès, Martina Castells, Laia Cruz. Entrenadors: Aina López i Eugeni Soler.

Plaça de la Creu, 2, Igualada

Tel. 93 803 43 40
www.finquesrambles.com

Estem al teu costat
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ASADOR MESÓN EL ABUELO PREINFANTIL FEMENÍ:Ana Alonso, Irene Rivera, Jana 
Rueda, Martina Camps , Quima Closa, Carla Graells, Mar Vila, Carlota Morros, Ariadna 
Lasala, Aina Camps, Neus Massana, Mencía Cardenal. Entrenadors: Neil Riba i Ada 
Garcia

BENZINERA BON ÀREA ÒDENA PREINFANTIL MASCULÍ: Joan Miserachs, Marcel 
Torrens, Ignasi Altarriba, Marius Farrés, Jaume Martell , Eudald Llopart, Eloi Martínez, 
Guillem Pérez, Pol Sanz, Otger Aloy, Arnau Sanahuja, Robert Calafell. Entrenadors: 
Aitor Iglesias i Lluc Sala

HYUNDAI ANOIA MOTOR MINI MASCULÍ “B”: Genís Gómez, Otger Claramunt, Dani 
Rodríguez, Jan Montagut, Jan Onieva, Marc Gleyal, Jordi Muntané. Entrenadors: Berni 
Marimón i Àlex Riera

ABC LEATHER MINI MASCULÍ “A” Roger Sanuy Viaña, Aleix Torras, Richi Mesas, Roc 
Pons, Pol Almirall, Andrei Ciobanu, Jordi Graells, Pol Montagut, Dennis San Juan. 
Entrenadors: Marina Prat i Dani Jiménez

DON RELAX MINI FEMENÍ “A”: Cèlia Torrens, Queralt Cambrubí, Èlia Garí, Aida Costa, 
Ariadna Montiel, Berta Grabulosa, Belinda Ojide, Jana Raja. Entrenadors: Arnau Brunet 
i Gil Bachs

EVVO MINI FEMENÍ “B”: Elba March, Paula Doménech, Núria Conesa , Júlia Garí, 
Bruna Olivan, Xènia Farré, Aina Pastor, Marie Bahi Pierrou, Ona Onieva, Cloe Matencio. 
Entrenadors: Toni Lamolla i Sira Morros

PLA RECONDUEIX AMB NISSAN

SANTI ENRIQUE
SANTI ENRIQUE Av. del Mestre Montaner, 88 - 08700 Igualada - Tel. 93 803 08 00 www.santienrique.com

FINS A 5.500€* D’ESTALVI
AMB EL PLA D’AJUDES DEL GOVERN I NO PAGUIS FINS AL 2021
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PREMINI MASCULÍ: Robert Tudela, Guiu Robert, Roger Torres, Carles Bernaldez, 
Xavier Baltà, Roger Martínez, Roger Baltà, Cristian Montiel, Sergi Farré, Dan Jato. 
Entrenadors: Tià Castelltort i Pilar Pintó

PREMINI FEMENÍ: Janna Torras, Aina Enrich, Georgina Altarriba, Arlet Pons, Marina 
Enrich, Gina Queralt, Gina Farré, Maria Guasch, Roser Riba, Arlet Alcoceba, Queralt 
Sala. Entrenadores: Pili Mullerat i Paula Guasch

Escola de bàsquet
Minis: Oriol Solé, Joan Torres, Gina Martí, Gerard Martí, Gala Carol, Otger Torras, Aina Camprubí, Gala Barrero i Alba Sánchez.
Petits: Gal.la Martí, Ivan Cid, Max Vidal, Neizan García, Núria Viñas, Jan Romero, Noa Riera, Jan Rojas, Àngela Tudela, Martí Lladó, Nil Subirana, Pau Morera, Martí Torras, Eloi 
Camps, Manel Elizari, Leo Pastor, Etna Pastor.
Grans: Júlia Alayo, Aritz Valenzuela, Martina Sánchez, Xavi Calvache, Paula Solé, Clara Ball, Marc Galindo, Eric Gámez, Sara Torregrosa, Marina Beshay, Mónica Beshay, Urgell 
Tudela, Irene Anguita, Hugo Muñoz, Ariadna Solé, Llàtzer Mesa.

• Acompanyaments personalitzats en re-educació juvenil
• Coaching familiar
• Life coaching
• Business coaching
• Consultoria

Tenim un pla, en parlem?

info@gonature.es
www.gonature.es

607923159-931184404

Les situacions difícils poden convertir-se en oportunitats de creixement... T’acompanyem?



Les igualadines van completar un gran partit... però no van poder guanyar. / XAVI GARCIA

El proper partit davant 
el Bigues i Riells, suspès 
per un positiu en una de 

les jugadores 
del Voltregà
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VOLEIBOL / LA VEU 

C ap de setmana amb 
victòries en la base no 
així en els equips séni-

ors, també lamentem primer 
el partit del Juvenil Mascu-
lí  que no es va porta a terme 
perquè el Govern Andorra no 
deixa sortit als equips no pro-
fessionals i no va poder dispu-
tar el partit programat, també 
el Cadet Masculí no va poder 
debutar, ja que al equip con-
trari van detectar un positiu 
covid, i es va suspendre com 
marca el protocol.
Aquesta cap de setmana el 
Jorba Solà sènior masculí ha 
jugat a casa contra l’Avinyó, els 
nois els dos primers sets van 
jugar amb esforç i ganes, però 
en alguns punts sense sort on 
van aprofitar els del Avinyó 
per poder guanyar el par-
tit amb un resultat de 0-3, la 
pròxima setmana el igualada 
jugarà contra el FS Castellar 
candesa . 
Partit de lliga que el Dinàmic 
Sport Sf van disputat al pave-
lló nou contra les noies del CV 
Torelló, les igualadines conti-
nuen en la mala ratxa de par-
tits perduts. Les igualadines 
es tornen a emportar un 0-3 
i segueixen al final de la clas-
sificació. Continuant amb la 
mateixa línia que partits enre-
re, les igualadines van tornar a 
jugar contra elles mateixes, en 
un partit on, sense desmerèi-
xer les actituds de l’equip vi-
sitant, va fer notar que encara 
queda treball per fer tècnica i 
tàcticament. Tot i el bon tre-
ball adquirit als entrenaments, 
les igualadines encara no han 
trobat el moment ni la manera 
de portar aquesta intensitat als 
partits. 
Primera victòria de les noies 
del Cadet Femení a casa 3 a 
1 enfront el AE Dolors Malla-
frè. Partit còmode amb certes 

Cap de setmana de 
victòries per als equips 
base de l’Igualada Vòlei

Derrota però espectacle de 
l’Igualada Femení davant el Voltregà

HOQUEI / LA VEU 

L ’Igualada Femení va 
tornar a tirar d’orgull 
per remuntar un altre 

partit i posar contra les cor-
des al CP Voltregà. El parcial 
de 2-4 a la primera part, va ser 
suficient per a les osonenques, 
contra el parcial de la segona, 
4-3, favorable a les iguala-
dines, on Pati Miret va tor-
nar a tenir un paper estel·lar 
després de marcar quatre gols 
que la porten a encapçalar la 
classificació de màximes gole-
jadores de la OkLiga.
Gran partit el que es va poder 
veure aquest diumenge a Les 
Comes entre l’Igualada Fe-
mení HCP i el CP Voltregà, 
en el que suposava el retorn 
a la pista igualadina de Teresa 
Bernadas, portera del planter 
del club anoienc i de la selec-
ció espanyola, ara a les files de 
l’equip osonenc.
S’avançaven les de Sant Hi-
pòlit en el minut sis gràcies a 
l’oportunisme de Berta Tar-
rida en aprofitar un refús de 
la portera igualadina Mònica 
Ferrer. Empatava el partit Pati 
Miret en una bona combi-
nació atacant. Al minut deu, 
una acció de murri de ‘Piojo’ 
Ramon posava el segon del 
Voltregà al marcador. Al mi-
nut vint-i-dos, Laura Barcons 
anotava el tercer en un xut des 
de mitja pista que sorprenia 
a la portera igualadina. Un 
minut després, Berta Tarrida 
marcava el quart en una acció 
personal. Però a dos  minuts 
del descans, escurçava distàn-
cies Pati Miret en una acció 
afortunada.
A la segona part, les anoien-
ques milloraven i assetjaven 

millores respecte als anteriors, 
sobretot en cohesió d’equip, 
en sac i en defensa. Les igua-
ladines que han entrenat fort 
aquesta setmana s’han mos-
trat segures a la pista, han fet 
un joc còmode i senzill sufi-
cient per anar sumant punts, 
davant l’equip rival més feble 
sobretot en defensa. El marca-
dor final ha estat 25-18, 21-25, 
25-20 i 25-13. 
L’equip dirigit per Jordi Ra-
bell i Martí Juvanteny asso-
leix una victòria clara conta 
el AEE Dolors Mallafré ‘B’ 
que els consolida en la tercera 
posició del grup D de 3a Ca-
talana. Amb uns parcials de 
25/10 25/8 i 25/8, l’equip igua-
ladí ha demostrat una vegada 
més que serà un dels equips a 
batre per aquells que vulguin 
optar a la primera posició del 
grup. Cal destacar, el debut en 
l’equip juvenil, de la jugadora 
del cadet Igualadí Marina Ro-
dríguez i el gran paper fet per 
la lliure de l’equip local, Jana 
March. 
L’infantil A va perdre el seu 
partit contra vall d’Hebron 
dissabte a Bcn. Partit que no 
reflecteix el bon joc de les 
noies, que malgrat la derrota, 
van anar tots tres sets sempre 
per davant fins arribar als 16 
punts. En aquest partit es va 
veure una evolució per part de 
totes les jugadores,que a part 
de passar-s’ho bé elles, van 
transmetre al públic, un op-
timisme que fa ensumar una 
victòria no gaire llunyana.
L’infantil B es va enfrontar 
aquest passat dissabte dia 
10 contra el Barça. Va ser un 
partit molt difícil ja que era 
una rival amb molt nivell, tot 
i així les nenes d’Igualada van 
lluitar fins al final. El resultat 
malauradament va ser un 3-0, 
però jugar contra algú mi-
llor sempre ajuda a millorar i 
aprendre. 

amb força la porteria de Te-
resa Bernadas. Però en una 
contra el Voltregà, Aina Arxé 
posava el 2-5 al marcador, al 
minut sis, per desesperació 
de l’afició local que veia com 
l’equip tenia opcions però no 
les materialitzava. Les igua-
ladines tiraven d’orgull i Mar 
Franci escurçava distàncies al 
marcador, un minut després, 
amb un xut a la mitja volta 
que col·locava la bola per tot 
l’escaire. 
Però el partit es tornava a tor-
çar quan l’àrbitre mostrava 
la targeta blava a la portera 
igualadina, Cristina Riba, que 
havia entrat a la mitja part, en 
enganxar amb l’estic al patí, a 
una jugadora visitant, fent-la 
caure. La Mònica Ferrer tenia 
el repte d’aturar la falta directa 
que la Judit Burgaya acabaria 
marcant i posava el marcador 
3-6 a deu minuts del final del 
partit. Però només sacar, Pati 
Miret tornava a marcar per 
posar el quart gol de l’Igualada 
al marcador. Les igualadines 
s’ho creien i tornava a marcar 
Mar Franci per deixar l’avan-
tatge del Voltregà a un gol (5-
6). Dos gols en tres minuts.
A deu minuts del final, l’àrbitre 
mostrava targeta blava a la ju-
gadora visitant, Laura Barcons 
i les igualadines tenien l’opció 
d’empatar el partit. Però la 
Carla Claramunt no podia su-
perar a la Teresa Bernadas i es 
mantenia el resultat, fins tres 

minuts després, on el Voltre-
gà marcava el setè en un er-
ror defensiu que suposava el 
tercer gol de la Berta Tarrida. 
A quatre minuts del final, les 
osonenques arribaven a la de-
sena falta, i Pati Miret marca-
va el seu quart gol per deixar 
el marcador amb l’avantatge 
mínima per al Voltregà que, 
amb problemes, va aguantar 
la bola fins al final del partit 
i emportant-se tres punts es-
pectaculars.
Després d’aquest partit, Pati 
Miret tornava a encapçalar la 
llista de màximes golejadores 
de l’OkLiga femenina, amb 
set gols, compartint honors 
amb l’Aina Florenza, del HC 
Palau Plegamans. Les igua-
ladines continuen oferint un 
bon joc i els punts no tarda-
ran en arribar.
El proper partit de l’Iguala-
da,  davant el Bigues i Riells, 
s’ha suspès en detectar-se un 
positiu Covid-19 en una de 
les jugadores del Voltregà, 
seguint així el protocol esta-
blert. També s’ha suspès, òb-
viament, el partit del Voltre-
gà de la propera jornada.

IGUALADA FEMENÍ HCP: 
Cristina Riba (P), Mòni-
ca Ferrer (P), Elba Garreta, 
Laia Cid, Pati Miret (4), Mar 
Franci (2), Maria Bonet, Car-
la Claramunt, Arés Noguera i 
Lola Pelayo. Entrenador: Toni 
Aranda.
CP VOLTREGÀ: Teresa Ber-
nadas (P), Viqui Caretta (P), 
Motxa Barceló, Berta Tarrida 
(3), ‘Piojo’ Ramon (1), Laura 
Barcons (1), Judit Burgaya 
(1), Aina Arxé (1), Esther Vis-
tós i Anna Bosch. Entrenador: 
Mia Ordeitg.
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PATINATGE / LA VEU 

C om a novetat desta-
cada per la tempora-
da 2020-2021 el Club 

Patinatge Artístic Igualada ha 
començat els entrenaments de 
la modalitat de parelles amb 
els patinadors Daniel Llorach 
i  Gisela Laporta.
Ambdós ja fa alguns anys que 
patinen, però sempre ho han 
fet en la modalitat individual, 
i aquesta temporada han ac-
ceptat el repte del club de co-
mençar a entrenar també en la 
modalitat de parella. 

Tecnificació de luxe per 
al patinatge artístic 

Campionats d’Espanya 
de Frontennis

FRONTENNIS / LA VEU 

H an tingut lloc els 
Campionats d’Espa-
nya de Federacions 

de Frontennis Pre en catego-
ries infantil, cadet i juvenil, 
disputats del 9 al 12 d’octubre 
a Castelló.
En categoria d’infantil, Cata-
lunya B on el nostre jugador, 
Oriol Claramunt ha jugat com 
a titular les tres partides, mos-
trant en tot moment un bon 
joc, però juntament amb els 
seus companys de selecció, 
Martí Millans i Javier Alarcón 
(Club Natació Terrassa) els re-
sultats no han estat suficients 
per superar a les altres selec-
cions (2-0 en les tres partides) 
En categoria cadet, Catalunya 
A el nostre jugador, Pau Ver-
gara i Biel Vaghi (Club Natació 
Terrassa) han disputat les dos 
partides corresponents. En la 

FUTBOL VETERÀ/ JOAN TORT 

P artit disputat a porta 
tancada entre l’Atlètic 
Castelldefels i els nos-

tres veterans igualadins en un 
terreny de joc força feixuc per 
les abundants pluges del nostre 
litoral coster que va dificultar 
el joc d’ambdós equips.
Primera meitat on els atlètics 
van voler imposar el seu joc, 
essent els propietaris dels ter-
reny de joc, davant uns AVI´s 
que van saber llegir la recepta 
del menú. Davant la impetu-
ositat dels mariners, els avui 
taronges, van anar guardant la 
roba fins trobar l’onada perfec-
ta per desembarcar a la platja i 
plantar bandera de conquesta. 
Tan sols van passar cinc minuts 
del matx, Ton Mayor enceta el 
marcador a favor dels iguala-
dins, mercès al passi mil·limè-
tric de Pau Ricart. Insistiren els 
mariners davant l’eficàcia visi-
tant i deu minuts més tard, pa-
garen amb la mateixa moneda, 
contra ràpida local per posar la 

Així, el passat 12 d’Octubre, 
acompanyats de l’entrenadora 
del club Ester Torrabadella, 
van poder participar a la pri-
mera jornada de  Tecnifica-
ció de l’Alt Rendiment Català 
(ARC) de parelles d’artístic 
que es va celebrar al Polies-
portiu de Cardona.
Sota la direcció de l’equip tèc-
nic de la Federació Catalana 
de Patinatge  format per  Xa-
vier Orrit, Joan Jané i Alfred 
Alsinet, fins a 17 parelles 
d’arreu de Catalunya van 
gaudir d’una profitosa jorna-
da de tecnificació. 

Victòries del juvenil i infantil 
masculins de l’Handbol Igualada
HANDBOL / LA VEU 

J UVENIL MASCULÍ
AUTOESCOLA PA-
LLARS CHI - 26 / COOP. 

HANDBOL SANT BOI - 25
Bon partit dels nois, ben tre-
ballat, ens anem trobant, des-
prés de tants mesos sense ju-
gar, poc a poc, un rival mol 
difícil amb un central i un la-
teral top.
El nivell físic ha pujat i és més 
complicat aturar als equips, 
hem de treballar bé amb de-
fensa, i sobretot hem de con-
trolar les faltes i exclusions ja 
que ens perjudiquen molt.
Jugadors: Dani Leon, Isaac 
Castro, Èric Perianes, Dimas 
Fruitós, Sergi Callejas, Edgar 
Marí, Lluc Farrés, Gil Farrés, 
Bernat Bisbal, Alex Pajuelo, 
Raúl Càceres, Noel Badia, Jan 
López, Hugo Cazorla 
Entrenadors: Elias i Àngel / 
Staff tècnic: Dani Leon i Dani 
Pajuelo
INFANTIL MASCULÍ A
ACADÈMIA IGUALA-
DA CHI A - 34 / LA SALLE 
MONTCADA - 12
Aquest dissabte 10 d’octubre 
de 2020, després de més de 6 
mesos d’estar aturada la com-
petició per culpa de la pan-
dèmia de la Covid-19, es va 

primera partida el resultat va 
ser en contra 2-0 i en la segons 
partida 1-2 perdent en l’últim 
punt en una partida molt dis-
putada, impossibilitant passar 
a la següent ronda. Cadet Ca-
talunya B els jugadors del club, 
Martí Claramunt i Aitor Don-
cel van disputar dos partides, 
on en la primera es van notar 
els nervis i en la segona més 
tranquils, van millorar el seu 
joc, però no va ser suficient 
per poder passar a la següent 
ronda. Categoria Juvenil, Pau 
Vergara (Club Frontennis 
Igualada) i Biel Vaghi (Club 
Natació Terrassa) van dispu-
tar tres partides, tot i l’esforç 
dels jugadors, els resultats van 
ser desfavorables (2-0) en les 
tres partides. Tot i els resul-
tats, donar les gràcies als juga-
dors que es van esforçar i van 
acabar molt satisfets en aquest 
Campionat. 

disputar, en el Pavelló Nou 
de “Les Comes”, el primer 
partit de la Fase Classifica-
tòria de la Lliga Catalana In-
fantil Masculina, del Grup B, 
de la temporada 2020-2021, 
entre l’equip de l’Acadèmia 
Igualada-Handbol Igualada 
Infantils Masculí A i el Club 
Handbol La Salle Montcada.
El combinat local igualadí va 
jugar a un gran nivell, molt 
ben dirigit pels seus entrena-
dors Edgar Marí i Noel Ba-
dia, i va oferir a la seva afició, 
i al seu company malalt Bru 
Margalef, una espectacular 
victòria davant del combinat 
vallesà per 34 a 12 gols.
Jugadors: Xavi Alonso Már-
quez i Miquel Baró Garcia 
com a porters i, com a ju-

gadors de camp: Roc Esteve 
Ramon, Alex Arribas Pobla-
dor, Damià Pou Castells, Eloi 
Puig Bisbal, Guiu Gómez 
Costa, Jan Rojo Hornos, Lluc 
Pons Places, Oriol Minguito 
Mas, i Martí Aguilera Gabar-
ró
Entrenadors: Edgar Marí Es-
clusa i Noel Badia Hito
Delegats: Maria Jesús Garcia 
Ruiz i el Xavier Alonso Lu-
quero
No va poder jugar per malal-
tia l’estimat jugador de camp 
Bru Margalef Vilaseca.
D’aquí 15 dies, i també a 
casa, els jugadors de l’Aca-
dèmia Igualada-Handbol 
Igualada Infantils Masculí A 
s’enfrontaran al potent equip, 
també vallesà, de La Garriga. 

Victòria de l’AVI sota el diluvi

igualada en el marcador. Sere-
nor visitant amb els binoculars 
alerta per tornar agafar la se-
güent onada i al minut vint, ju-
gada calcada al primer gol amb 
els mateixos protagonistes i re-
sultat, marxant al descans amb 
avantatge taronja, per un a dos.
En la segona meitat ambdós 
equips van ser sorpresos per 
un allau d’aigua descomunal, 
que va dificultar la transició 
de pilota i van dubtar si seguir 
el matx amb botes d’aigua o 
amb caiac. Afortunadament 
la tempesta va amainar ràpid i 
els locals van anar a buscar la 
victòria tancant als igualadins 
en la seva parcel·la, sabedors, 
que els visitants a pesar de ser 
de muntanya, se’ls donen bé les 

onades de la mar. Els taronges, 
treballadors, patidors i soli-
daris, van anar apaivagant les 
escomeses intenses dels locals i 
no van deixar escletxa que fes 
aigües per tornar a foradar la 
porteria defensada per Diego. 
A 10 minuts per finalitzar, ju-
gada tiralínies, amb un toc de 
pilota de Balcells a Solís, aquest 
a Quim i el tercer gol per els 
taronges, que van finiquitar el 
partit amb serenor i veterania.
AVI: Diego, Balagueró, Calsi-
na, Robert, Pau, Manel C., So-
lís, Farré, Alexis, Balcells, Joan, 
Costa, Raja, Ton, Elvira, Quim, 
Ache, X. Moyes. 
La propera jornada els blaus 
jugaran a Les Comes davant el 
Santboià a les 16.00h.
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CINEMA / LA VEU 

El Zoom Festival Inter-
nacional de Continguts 
Audiovisuals de Cata-

lunya, es prepara per celebrar 
la seva 18a edició, que tindrà 
lloc del 24 al 29 de novembre 
de 2020. Un esdeveniment que 
serà virtual i aprofita la situa-
ció sanitària per convertir-se 
no només en una plataforma 
prescriptora de continguts 
audiovisuals de qualitat sinó, 
també, en un espai on poder 
mostrar innovacions tecnolò-
giques.
Amb aquesta filosofia, el 
Zoom es llança aquest 2020 a 
oferir una nova experiència de 
festival a tots els seus especta-
dors, que podran gaudir de les 
estrenes, descobrir nous for-
mats i continguts de la Secció 
Oficial i, fins i tot, participar 
en les Zoom Class a través de 
l’espai “ZoomLive”, la plata-
forma dins la web del festival 
igualadí a través de la qual el 
públic es podrà connectar per 
seguir les diferents activitats i 
projeccions. Tot i que la gran 
majoria dels continguts es po-
dran veure online, una petita 
part de la programació es farà 
de manera presencial a l’Ate-
neu d’Igualada.
En la presentació del festi-
val, que va tenir lloc dimarts 
al Teatre Ateneu d’Igualada, 
Anna Cervera, codirectora del 
Zoom, ha explicat que davant 
la situació sanitària “continu-
ar fent el festival ens semblava 
que tenia sentit perquè podem 
continuar tenint el nostre pa-
per per seleccionar contin-
guts de qualitat malgrat s’hagi 
d’adaptar el festival a un for-
mat virtual”. Per la seva ban-
da, el també codirector Jordi 
Comellas ha volgut agrair a les 
institucions el suport al Zoom 
Festival i la col·laboració de 
les empreses tecnològiques 
que faran possible l’edició 
d’enguany, ressaltant que “tre-
ballem perquè el Zoom sigui 
millor que l’any passat amb 
aquesta aposta pels continguts 
i amb la nova plataforma”. Fi-
nalment, l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, ha reafirmat 
l’aposta de l’Ajuntament pel 
Zoom Festival i ha apuntat 
que “el fàcil seria no fer-ho, 

però som una ciutat resilient 
que creu en el seu potencial i 
en les persones que impulsen 
els projectes i ens fan creure 
en el futur”.

Un centenar d’inscripcions 
de programes
El Festival ha rebut un cente-
nar d’inscripcions de progra-
mes en les diverses categories 
de la Secció Oficial (Ficció, 
Entreteniment, Cultural, Es-
ports i Informatius i maga-
zins d’actualitat), dels quals 
se n’han seleccionat més de 
40, provinents de països com 
Alemanya, Països Baixos, Es-
panya, Itàlia, Turquia, Colòm-
bia, l’Argentina o Perú. A més 
dels continguts de la Secció 
Oficial, el Zoom Festival man-
té enguany l’aposta pels nous 
canals de difusió amb els pre-
mis Millor Youtuber i Millor 
Instagramer, que reconeixen 
aquells canals i perfils que cre-
en un contingut audiovisual 
de qualitat. En l’apartat de les 

produccions audiovisuals on-
line, enguany es reconeix tam-
bé el talent en temps de con-
finament, amb l’entrega dels 
premi Zoom a la Millor Pro-
ducció Audiovisual del Confi-
nament i el premi “Confinats 
en curt” que va convocar Òm-
nium Cultural.
Així mateix, les produccions 
locals tindran el seu espai amb 
la secció Zoom KM.0. I les 
millors produccions en català 
podran lluitar per aconseguir 
el Premi DO Catalunya.
El format virtual, manté tam-
bé la formació audiovisual 
amb les ZoomClass, imparti-
des per professionals del sec-
tor audiovisual; l’aposta per la 
descoberta del talent amb el 
Talent Campus de Formats de 
Televisió; i el MeetZoom Pro, 
una trobada amb la industria 
audiovisual, organitzada amb 
el Clúster Audiovisual de Ca-
talunya.

Enguany, gala virtual
Com a colofó, una gala de clo-
enda virtual amb connexions 
en directe amb els premiats i 
aparicions amb hologrames de 
la mà de l’empresa tecnològica 
Sono, i amb la participació ac-
tiva de l’audiència a través de 
l’SmartTV, una innovació que 
introdueix Konodrak. A més, 

l’estona prèvia a la gala, els 
convidats es podran trobar en 
un espai virtual creat per l’em-
presa Futura Space, on els as-
sistents a la gala podran crear 
el seu avatar personalitzat i fer 
networking a través d’aquest 
espai interactiu. Tot plegat, 
amb la col·laboració de la pla-
taforma de comunicacions en 
directe Watchity i la direcció 
tècnica de NRDmultimèdia. 
La gala d’entrega de premis 
s’emetrà el dia 28 de novembre 
per la web i les xarxes socials 
del festival, la Xarxa de Tele-
visions Locals i posteriorment 
per Televisió de Catalunya.

“Believe”: el Zoom Festival 
convida a creure en els con-
tinguts en la imatge gràfica 
de la 18a edició
Creure en els continguts, creu-
re en els nous formats, creure 
en el projecte del Zoom Festi-
val, aquest és el missatge que 
vol transmetre la imatge gràfi-
ca de la 18a edició del festival 
de continguts audiovisuals, 

La 18a edició del Zoom Festival estrena format virtual
L’aposta per les innovacions tecnològiques permetrà mostrar els millors continguts audiovisuals

ideada pel creatiu igualadí Pep 
Valls de l’estudi Evvo Retail.
Sota el lema “Believe” el Zoom 
fa una aposta per la comuni-
cació multimèdia amb una 
imatge pensada per difondre 
a través de diversos canals, 
com les xarxes socials, els es-
pais web i també en format 
paper. La creu il·luminada, un 
dels símbols principals de la 
creativitat, actua com a icona 
d’aquesta “fe” que vol encoma-
nar el festival. Aquesta símbol 
vol transmetre, alhora, una 
reflexió sobre la fi de la televi-
sió com a única plataforma de 
difusió de continguts audiovi-
suals.

Zoom Festival
El Zoom Festival és el festival 
internacional que dona visibi-
litat als continguts audiovisu-
als de qualitat, en diversos for-
mats i creats per a tot tipus de 
plataformes, des de la televisió 
fins a espais digitals. La Secció 
Oficial del festival recull pro-
postes de ficció, programes 
d’entreteniment, informatius, 
culturals i divulgatius o es-
portius, que opten als Premis 
Zoom. El festival Zoom també 
premia els continguts audiovi-
suals a les xarxes socials, amb 
els premis Millor Youtuber i 
Millor Instagramer.

El festival de continguts 
audiovisuals ha rebut 
un centenar d’inscrip-
cions de programes i 

films de les quals n’ha 
seleccionat més de 40

La imatge gràfica del 
Zoom Festival convida 
als espectadors a “creu-

re” en els continguts

Presentació de la 18a edició del Zoom Festival a l’Ateneu
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ART / LA VEU 

Un any més l’Ajun-
tament d’Igualada 
i l’empresa CEINA 

han convocat el Premi d’Art 
Digital Jaume Graells, que 
enguany arriba a la seva 
24ena edició, en la qual tam-
bé hi han col·laborat Corel, 
Trilogi, Aladetres i la Renda 
Urbana.
Aquest és un esdeveniment 
anual adreçat a les escoles 
d’art, escoles de disseny, dis-
senyadors amateurs i afecci-
onats als disseny gràfic per 
a potenciar i premiar l’esforç 
artístic i l’ús de les noves tec-
nologies. Una convocatòria a 
la qual s’han adreçat partici-
pants de forma individual o 
col·lectiva i des de qualsevol 

procedència geogràfica.
De fet, el passat 30 de setem-
bre es va exhaurir el termi-
ni de presentació d’obres de 
l’edició d’enguany que es va 
encetar el mes de maig. D’en-
çà aleshores, cal destacar 
que s’han presentat un total 
de 48 autors (17 dones i 31 
homes) i 102 obres (34 fetes 
per dones i 68 per homes) de 
procedències ben diverses 
d’arreu del món:
- Argentina: 9
- Madrid: 5
- Barcelona: 4
- Mèxic: 3
- A Coruña: 2
- Cantabria: 2
- Cartagena: 2
- Veneçuela : 2
- Alacant: 1
- Anglaterra: 1

- Badalona: 1
- Bilbao: 1
- Colòmbia: 1
- Corea del Sud: 1
- Eivissa: 1
- El Masnou (Barcelona): 1
- Els Hostalets de Balenyà 
(Barcelona): 1
- Igualada (Barcelona): 1
- La Rioja: 1
- Múrcia: 1
- Sant Vicenç de Castellet 
(Barcelona): 1
- Santa Cruz de Tenerife: 1
- Tailàndia: 1
- Terrassa (Barcelona): 1
- Valencia: 1
- Xile: 1
El proper 22 de novembre es 
coneixerà a la persona gua-
nyadora en el marc de l’acte 
de lliurament dels Premis 
Ciutat d’Igualada.

Tancat el termini de presentació d’obres 
al premi d’art digital Jaume Graells

MÚSICA / LA VEU 

Demà dissabte l’Es-
tival de Jazz torna 
continua amb noves 

propostes després d’haver-se 
dut a terme la Carta Blanca 
divendres passat.
En aquesta ocasió serà Bill 
McHenry qui  oferirà una 
masterclass i un concert.

Masterclass amb Bill Mc-
Henry
Dissabte 17 d’octubre a les 
12h Auditori de l’Escola Mu-
nicipal de Música d’Igualda 
Bill McHenry ens parlarà 

sobre la sonoritat de l’instru-
ment i oferirà eines per a la 
improvisació i la composi-
ció. Com desenvolupar idees 
melòdiques i harmòniques 
que ens puguin servir de re-
curs a l’hora de fer un solo. 
Respondrà a totes les inquie-
tuds que sorgeixin al voltant 
de la improvisació. El po-
drem escoltar al concert que 
oferirà dintre la programació 
de l’Estival de Jazz d’Iguala-
da el mateix dissabte 17 d’oc-
tubre a l’Espai Adoberia (C/
del Rec, 15) a les 20h amb 
el format de saxo sol. Saxo-
fonista i compositor que viu 

Noves propostes de l’Estival de Jazz 
per aquest cap de setmana

entre Barcelona, Nova York 
i Maine. Ha gravat 7 àlbums 
com a líder i és conegut pels 
seus treballs juntament amb 
Andrew Cryille, Paul Mo-
tian, Eric revis, Guillermo 
Klein, Andrew D’Angelo, 
Reid Anderson, Orrin Evans, 
John MbNeil, Ben Waltzer, 
Rebecca Martin, Duane Eu-
banks, Jamie Saft i Ethan 
Iverson. Els seus dos primers 
treballs per la discogràfica 
Sunnyside, “Roses” i “Ghost 
of the Sun” són junt amb 
Paul Motian, Reid Anderson 
i Ben Monder. El 2012 el seu 
àlbum “La Peur du Vide “ 
va ser gravat al Village Van-
guard juntament amb Orrin 
Evans, Eric Revis i Andrew 
Crylle. Juntament amb Eric 
Revis i RJ Miller ha gravat 
el seu últim disc per Fresh 
Sound New records, “Ben 
entrada la nit”. www.billmc-
henry.com
Places limitades.
Més informació i inscripció 
a reservaestival@gmail.com

I al vespre, concert
Bill McHenry, saxofonis-
ta nord-americà establert a 
Catalunya, tocarà en format 
SOLO a l’Espai L’Adobe-
ria del Rec (C/ del Rec, 15) 
i protagonitzarà el concert 
més atrevit del festival.

TEATRE / MARTÍ ROSSELL 

El quadern daurat és 
dels darrers muntatges 
que es van poder es-

trenar al Teatre Lliure abans 
del confinament total. L’es-
pectacle basat en la novel·la 
de Doris Lessing està dirigit 
Carlota Subirós i compta amb 
un ampli repartiment, encap-
çalat per Nora Navas. La seva 
estrena a la Sala Fabià Puig-
server augurava un gran èxit 
de públic i crítica, que es va 
veure estroncat a la primera 
setmana de funcions. Aquest 
divendres l’espectacle es rees-
trena amb petits canvis com, 
per exemple, que l’igualadí 
Marc Tarrida Aribau pren el 
relleu de Guillem Barbosa en 
el paper de Tommy. Carlota 
Subirós coneixia Tarrida del 
seu pas per l’Institut del Tea-
tre i l’ha escollit per repren-
dre funcions.
Segons explica l’actor igualadí 
“en només deu dies m’he ha-
gut d’incorporar en el repar-
timent i hem hagut de tornar 
a preparar-ho tot per la rees-
trena”. Malgrat el poc temps 
també recalca que “han cre-
at una família molt bonica, 

l’ambient de treball és super 
agradable” i que en té moltes 
ganes.
Marc Tarrida Aribau és mem-
bre de la companyia Dúo Fà-
cil amb qui han estrenat Y me 
morí (Cabaret mexicano tra-
gicómico para tres difuntos) i 
Bollywood, Bombay, Barcelo-
na. En televisió va fer diver-
ses aparicions a la sèrie de 
TV3 Com si fos ahir i durant 
el confinament va estrenar el 
monòleg-curtmetratge He de-
cidit.
El quadern daurat es podrà 
veure a la Sala Fabià Puigser-
ver del Teatre Lliure de Mont-
juïc fins el 8 de novembre.

Es reestrena El quadern 
daurat amb Marc Tarrida 
Aribau en el repartiment

EXPOSICIONS / LA VEU 

Demà dissabte, en dues ses-
sions, a les 12 del migdia i a 
les 7 de la tarda, a Artèria, 
espai d’art, clausuraran l’ex-
posició “Un mos de llunes”, 
de la Lourdes Figuera Vidal, 
que durant tot l’estiu s’ha po-

Es clausura l’exposició 
“Un mos de llunes” a 
Artèria, espai d’art

gut gaudir a la galeria igua-
ladina.
Per atendre a les mesures 
de seguretat per la COVID, 
l’aforament serà limitat i us 
demanem que confirmeu as-
sistència per whatsapp al te-
lèfon 649024394 o a arteriai-
gualada@gmail.com
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MÚSICA / LA VEU 

Aquest diumenge 18 
d’octubre en el marc 
del Cicle Música de 

Primera Fila, tindrà lloc un 
concert a càrrec de Joaquim 
Font, el jove pianista igualadí 
amb més projecció internaci-
onal. El concert, programat 
inicialment el mes de març, 
es va haver de suspendre per 
la crisi sanitària de la CO-
VID-19.
Joaquim Font és un jove pi-
anista igualadí format al 
Conservatori del Liceu i a la 
Folkwang universität de les 
arts a Essen (Alemanya). In-
terpretarà el primer quadern 
d’Ibèria d’Albéniz combinat 
amb sonates per a teclat de 
Pare Antoni Soler. També el 
món propi dels Suburbis de 
Mompou, obra inspirada en 
les afores de Barcelona de 
principis del segle XX amb 
cinc petites escenes de caràc-
ter costumista. L’igualadí tan-
carà el concert amb els arpe-

gis virtuosos i les imitacions 
guitarrístiques de la fantasia 
Bètica de Falla, amb el caràc-
ter més andalusista. 

Amb 17 anys, Font ja va ser 
premiat com a millor pianista 
a l’11è Certament Nacional 
d’Interpretació Musical In-

Joaquim Font, el pianista igualadí amb més projecció 
internacional, aquest diumenge al Teatre de l’Aurora

tercentros-Melómano de Ma-
drid, i actualment és un dels 
concertistes d’Igualada amb 
més projecció.

Horari i venda d’entrades 
El concert de Joaquim Font 
tindrà lloc el diumenge 15 de 
març a les 19 h. Les entrades 
tenen un cost de 12 € i 10 € 
(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

Més informació
Per conèixer més a fons la 
programació i el sistema de 
venda i reserva de localitats 
es pot consultar la pàgina 
web www.teatreaurora.cat 
o bé seguir tota l’actualitat 
a través dels canals de face-
book (http://www.facebook.
com/teatreaurora), twit-
ter (http://twitter.com/tea-
treaurora), instagram (www.
instagram.com/teatreauro-
ra) i youtube (http://www.
youtube.com/teatreaurora ) 
del teatre.

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
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LLIBRES / JOSEP ELIAS 

El polifacètic Lleonard 
del Rio, molt guardo-
nat poeta local, aca-

ba de regalar als seus lectors 
una nova producció poètica. 
Aquesta, dedicada a la poesia 
religiosa.
Escriure en un paper, o te-
clejar en l’ordinador els teus 
íntims sentiments espirituals, 
és quelcom natural i pràctic 
per conservar les redaccions 
que t’han inspirat les teves 
conviccions i creences. Però 
en temps tan laics com els ac-
tuals, no deixa de ser agosarat 
el publicar-los. No obstant el 
Lleonard ha volgut donar-los 
a conèixer, com testimoni de 
la seva fe cristiana, com afir-
ma en la justificació del llibre 
de poemes, diguem-ne espe-
cialment catòlics.
Mn. Josep Massana, en el 
pròleg, també ens diu: “ No és 
fàcil presentar avui, en el nos-
tre país secularitzat, un recull 
de poesia religiosa”
El llibre d’unes 130 pàgines, 
presenta més de cinquanta 
poemes que regalimen devo-
ció i amor a les nostres celes-
tials icones: Verge de la Pietat, 
la Moreneta de Montserrat, 

de la Inmaculada de la basí-
lica, el Sant Crist igualadí...
Són uns versos, populars uns, 
i inspirats  els altres. L’autor  
abraça també  temes que són 
confrontants a les imatges tan 
nostrades: el cloquer, una pri-
mera Comunió, la Fe, l’Espe-
rança, la Caritat, i fins i tot un 
grapat de nadales.
Són oracions -no en el sen-
tit gramatical- i pregàries 
que evoquen amb adequada 
redacció el fervor del poble, 
que prega, suplica i dóna 
gràcies als sants patrons. 
Del Rio ha sapigut trobar la 
col·laboració de bons il·lus-
tradors per poder oferir un 
complement visual a les seves 
composicions, moltes d’elles 
guardonades en concursos o 
jocs florals. Anomenem-los: 

Lleonard del Rio ens desitja 
un “bon nou dia”

Amadeu Caballé, Marcial 
Fernàndez, Miquel Llacuna, 
Perejaume Ferrer, Antoni 
Ollé, Joan Castells i Alfons 
Ferrer. Lletres i dibuixos 
s’uneixen per tal de formar 
un conjunt atractiu i divers. 
Mots i imatges es conjuminen 
agradablement i complemen-
taria.
El disseny de la coberta és de 
la M. Rosa del Rio, amb una 
foto d’Alfons Ferrer. El Lleo-
nard dedica el volum a la seva 
benvolguda Coni, als seus fills 
i néts, com una nova demos-
tració  de la seva estimació al 
caliu familiar.
Acabem aquesta glossa amb 
el darrer vers del seu primer 
poema. “Beneit sigui el nou 
dia”, títol del llibre.
“Beneïda la llum que enceta el 
dia
avivant la planícia resplen-
dent
amb efluvis de joia  i  alegria
desvetllant dinamisme a grat 
sien.”
En resum, aquesta obra és un 
poemari que pot servir-nos 
de devocionari. No és estrany, 
havent-lo escrit un home de 
profundes arrels eclesials, i 
constant col·laborador de la 
vida de les parròquies.

MÚSICA / LA VEU 

El proper dissabte 17 
d’octubre la Banda 
de Música d’Igualada 

oferirà un concert en el que 
es podrà gaudir, sota la batuta 
de Concepció Ramió i Diu-
menge, d’un ampli reperto-
ri de música per a banda de 
diversos gèneres: des d’adap-
tacions per a banda de peces 
tradicionals, passant per mú-
siques de pel·lícules, o peces 

originals per a banda simfò-
nica.
Preu: 8 €. Fins a 25 anys: 5 €.
Es podran adquirir les entra-
des a les taquilles del teatre, o 
anticipades a través del web 
www.teatremunicipalateneu.
cat. Allà hi trobareu també 
tota la informació referent a 
la normativa pel covid-19. 
Cal recordar també que, de-
gut a la situació actual, l’afo-
rament del teatre es veurà 
reduït al 50%.

Concert de tardor amb la 
Banda de Música

MÚSICA / LA VEU 

Diumenge, a les 7 de la 
tarda l’Auditor Cal Fi-
gueras dels Hostalets 

de Pierola acollirà una nova 
jornada musical organitzada 
pels Amics de al Música. En 
aquesta ocasió es tracta d’una 
Gala Lírica amb una formació 
de tres tenors, Albert Deprius, 
Carles Cosías i Albert Fadó, 
acompanyats al piano per Jo-
sep Buforn.
Per tal de garantir la seguretat 

dels assistents hi haurà control 
d’accés (anotació de nom, te-
lèfon de contacte i població) 
desinfecció amb gel hidroal-
cohòlic i presa de temperatu-
ra. L’aforament quedarà limi-
tat al 50%. Ús obligatori de 
mascareta.
La gala constarà d’un progra-
ma repartit en dues part on 
s’interpretaran peces líriques 
variades com poden ser Una 
furtiva lagrima, Torna a Sor-
rento, Alfonsina y el mar, Rosó 
o O sole mio, entre d’altres.

Gala lírica als Hostalets 
de Pierola

CULTURA / LA VEU 

El proper dilluns, tin-
drem un reportatge 
de diferents accions 

de rescat de l’ONG catalana 
Open Arms.
Open Arms és una organitza-
ció humanitària, no governa-
mental i sense ànim de lucre. 
La principal missió és prote-
gir la vida dels més vulnera-
bles en situacions d’emergèn-
cia. Neix d’una empresa de 
socorrisme i salvament marí-
tim amb dilatada experiència 
a les costes espanyoles. 
Protegir les vides de les per-
sones abandonades en aigües 
internacionals que fugen de 
conflictes bèl·lics, persecució 
o pobresa i col·laborem en 
terra ferma amb equips sani-
taris, i de recerca en primera 
línia per afrontar emergèn-
cies sanitàries o de qualsevol 
altre tipus que necessitin res-
posta immediata.

Davant l’emergència sanitària 
COVID-19, les tripulacions 
van romandre confinades a 
port mentre es feien les re-
paracions a bord. No obstant 
això, la seva missió és prote-
gir la vida en mar o terra, per 
això no es van aturar i enfo-
caren la seva ajuda als més 
vulnerables en aquesta pan-
dèmia, la nostra gent gran.
En acabar els documentals 
d’Open Arms, veurem el tes-
timoni de gent de casa nostre 
als caps de refugiats.

Reportatge sobre l’Open 
Arms, a l’AUGA

TEATRE / C. MUNTANER 

El grup Onze Al Teatre, 
va néixer arrel de la 
idea, la il·lusió i la ne-

cessitat dels pares organitza-
dors de la Nit Màgica del Curs 
2009-2010 del CEIP Onze de 
setembre, de Sant Quirze del 
Vallès, i la primera actuació 
del grup va ser a la pròpia Nit 
Màgica d’aquell curs, al juny 
del 2010. 
Ells són una companyia ama-
teur de teatre de Sant Quirze 
del Vallès, són un grup for-
mat al 2010, que no compten 
amb col·laboracions exter-
nes per dur a terme els seus 
muntatges; de manera que 
tant escenografia, vestuari, 
maquillatge, disseny gràfic i 
publicitat són ideats, fabri-
cats, preparats i muntats pel 
propi grup i amb el suport de 
familiars i amics en la cessió 
d’alguns elements. Els mate-
rials utilitzats per a l’execució 

de les escenografies acostu-
ma a ser reciclat majoritàri-
ament i destaca, com a tret 
significatiu, el minimalisme 
i simbolisme de les seves es-
cenografies, amb la qual cosa 
aconsegueixen una posada en 
escena senzilla però efectiva. 
En el cas del disseny gràfic, 
compten amb la col·laboració 
del dibuixant Manel Cruz.

Un joc perillós
Sinopsi : Una comèdia con-
temporània, de situació, que 
podria esdevenir real i que 

Tercer dissabte de Concurs de Teatre 
Amateur a Piera

a molts ens farà reflexionar i 
veure’ns reflectits.
Un sopar d’un grup d’íntims 
amics, amics íntims de tota la 
vida, un sopar que esdevé una 
inesperada, trepidant i tensa 
cascada de sorpreses, des-
prés que l’amfitriona proposi 
un joc... compartir en obert 
qualsevol missatge, trucada 
o comunicació que arribi als 
mòbils dels assistents durant 
tota la vetllada.
És una comèdia de situació 
d’un acte i una durada de 80 
minuts



Ha mort una estrella del circ

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Divendres de la setmana passada, 
a l’Hospital dels Camils (S. Pere 
de Ribes) va morir (sola i abando-
nada)  Ens deixà de matinada. Era 
una estrella del circ internacional, 
La Paulina Schumann Andreu, fi-
lla del pallasso de Cubelles, Char-
lie Rivel i la Carmen Busto, Te-
nia 99 anys d’edat. Havia nascut a 
Barcelona el 17 de febrer de 1921 
(ACS).
Ha estat vinculada al món del circ 
tota la seva vida. Va aprendre l’art 
de la pista amb el seu pare i ger-
mans. Va casar-se amb Albert Sc-
humann, danès, que tenia el circ 
que porta el seu cognom. Allí va 

ser “ecuyere” i, sobre cavalls, feia 
acrobàcies; era ballarina, cantant 
i pallassa. Tot una professional de 
cap a peus. Fou famosa per les se-
ves actuacions en diversos països
A Igualada no la vam veure en un 
circ, però sí socialment. El 25 de 
maig de 1997, i per les festes del 
Pilar d’aquell mateix any, va venir 
a Igualada. Assistí a un sopar de 
cigrons de l’Ateneu. El seu presi-
dent, Antoni de Solà la guardonà 
amb el “Cigró d’Or”, com podem 
veure en la foto. 
Personalment, també la vaig veure al 
Festival de Pallassos de Cornellà i en 
una taula rodona a Caixa Forum. 

WESTWORLD (USA, HBO)

Amb molta acció i gran pressupost, la 
sèrie (4 temporades) reviu la creació 
de Michael Crichton. Westworld és 
un parc d’atraccions futurista, con-
trolat per alta tecnologia i dirigit pel 
doctor Ford (Anthony Hopkins). Les 
instal·lacions compten amb androides 
d’aparença física humana, i gràcies a 
ells els visitants poden donar curs als 
seus instints i viure qualsevol tipus 
d’aventura o fantasia, per molt fosca 
o perillosa que sigui. Estan confiats, 
creuen que els robots no els faran 
mal. O això sembla.

AGUILA ROJA (Espanya, TVE)
Madrid. Segle d’Or. Regnat de Felip 
IV. Per tal de descobrir qui va matar 
la seva dona i venjar la seva mort, el 
mestre d’escola Gonzalvo de Montal-
vo es converteix en l’heroi emmas-
carat Águila Roja. L’audaç mestre 
es veurà involucrat en una trama de 
conspiracions i poder. Aquesta his-
tòria d’aventures, en què es barregen 
la intriga i el romanç, ha aconseguit 
captivar espectadors en desenes de 
països. Emesa entre 2009 i 2016.

THE CROWN (Regne Unit, Netflix)
Inspirada en la reeixida obra de teatre 
de The Audience, explica la història 
de la relació entre dos dels domicilis 

LES MIL I UNA SÈRIES
més famosos del planeta; el Palau de 
Buckingham, amb Isabel II regnant, i 
el número 10 de Downing Street. Bar-
reja de drama familiar, polític i his-
tòric. De fons, una xarxa d’intrigues, 
relacions i maquinacions, i de com 
el poder atrapa als individus. Creada 
per Peter Morgan, la sèrie porta tres 
temporades d’èxit.

PEAKY BLINDERS 
(Regne Unit, Netflix)
Un thriller de màfies, que ja va per la 
cinquena temporada. Sobre un clan 
familiar de gàngsters assentat a Bir-
mingham, als anys 20, que dirigeix 
un local d’apostes hípiques. El gran 
moviment de diners crida l’atenció de 
l’inspector Chester Campbell, un de-
tectiu de la Reial Policia Irlandesa, que 
és enviat des de Belfast per investigar 
el que passa. Excel·lent repartiment, 
amb Cillian Murphy i Sam Neill  en 
cartell. Visualment magnifica.

PROMESAS DE ARENA
 (Espanya, TVE)
Basada en la novel·la homònima de 
Laura Garzón, narra la història de Lu-
cía (Andrea Duro), una jove que bus-
ca el seu lloc en el món i viatja a Líbia 
com a cooperant d’una ONG. Allà 
s’enamorarà del cap del campament, 
Andy, amb el qual experimentarà la 
passió en un entorn hostil però alho-
ra exòtic Rodada a Tunísia i Madrid. 
6 episodis.

YOU (USA, Netflix)
Joe Goldberg, un novaiorquès obses-
siu, però intel·ligent i brillant, aprofita 
les noves tecnologies per conquerir a 
Beck, la dona dels seus somnis. Gràci-
es a la hiperconnectivitat que ofereix 

la tecnologia moderna, Joe aconse-
gueix conèixer els detalls més íntims 
de la noia per acostar-s’hi i fer-la seva. 
Però compte, això no és una comèdia 
romàntica, sinó un thriller força ater-
ridor.

MERLÍ (Catalunya, TV3)

La sèrie tracta sobre un professor de 
filosofia que estimula els seus alum-
nes a pensar lliurement mitjançant 
uns mètodes poc ortodoxos, que di-
vidiran les opinions de la classe, el 
professorat i les famílies. El rebel i 
contestatari Merlí Bergeron (Fran-
cesc Orella) demostra ser un autèntic 
crac de la pedagogia, un professor que 
aconsegueix interessar a l’alumnat  
amb conceptes de vegades tan inac-
cessibles com són la metafísica, l’ètica 
o l’epistemologia. La sèrie consta d’un 
total de 40 episodis repartits en tres 
temporades. Primer va ser emesa per 
TV3 i després doblada i emesa per La 
Sexta i venuda a diversos països es-
trangers.

LA OTRA MIRADA
 (Espanya, TVE)
Sobre la generosa, valenta i esforça-
da lluita d’unes dones inconformistes 
que intentaven canviar els cànons es-
tablerts i els prejudicis arrelats en els 

anys 20. La sèrie s’argumenta a través 
dels ulls d’un grup de noies que estu-
dien i treballen en una “acadèmia de 
senyoretes” de Sevilla. Amb Maca-
rena Garcia, Patricia López Arnáiz i 
Ana Wagener.

A DOS METROS BAJO TIERRA 
(USA, HBO)
Sobre la problemàtica i desequili-
brada existència dels membres d’una 
peculiar família de Los Angeles, que 
regenten una empresa funerària. De-
vastador i profund drama familiar 
ideat per Alan Ball. Es va emetre entre 
els anys 2001-2005, però encara avui, 
amb el seu punt d’humor negre, fins i 
tot pot resultar additiva.

ELS SOPRANO (USA, HBO)
Per a molts, la millor sèrie de la his-
tòria. Los Soprano és per a la televisió 
el que la trilogia d’El padrí va ser per 
el cinema. Va durar sis temporades, 
des de1999 a 2007, amb un total de 86 
episodis. Crònica de la vida quotidia-
na d’una família mafiosa de Nova Jer-
sey. Semblen gent senzilla, però esde-
venen implacables en els seus negocis 
criminals. La trama es recolza en les 
confidències del “capo” Tony Sopra-
no (James Gandolfini) a la seva psi-
coanalista, la doctora Melfi (Lorraine 
Bracco).
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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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UN LOGO EXPRESSAMENT DISSENYAT PER A CELEBRAR ELS
 “90 ANYS” DE L’ AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D’IGUALADA 

Recordatori de la fundació de l’Agrupació  Fotogràfica i presentació del Logo dels 
90 anys

En data de 12 d’octubre de 1930, en  el marc d’un acte honorífic que va comptar amb 
la personalíssima signatura de l’aleshores Conseller de Governació, Lluís Companys 
(més endavant, President de la Generalitat de Catalunya); seguint el referent de 
l’Agrupació  Fotogràfica de Catalunya (Barcelona, 1923), i amb motiu de la primera 
assemblea de socis, va ser fundada l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada; una Agrupa-
ció (l’AFI) que es convertia en la segona entitat fotogràfica de Catalunya, i la primera 
de tot l’Estat espanyol no localitzada en una capital de província.
De resultes del gran reconeixement que se li va dispensar, a partir d’aquell acte fun-
dacional, la seu d’aquesta nova entitat va ocupar tot una planta de la coneguda finca 
Padró Serrals -abans al número 6  del carrer de Sant Jaume, ara plaça Sant Miquel- 
on hi va romandre fins a la primavera de 1998; quan es va traslladar a les actuals 
dependències dels baixos de l’edifici de “Cal Maco”, de la Plaça de la Creu.

I, és a propòsit del festeig d’aquest 90è Aniversari, que volem presentar-vos el nou 
“logo” que ens acompanyarà al decurs d’aquest any d’aniversari; i es tracta d’un dis-
seny dels integrants de Fons Gràfic, en Manel Marimon i Josep M. Rosich; una col-
laboració gratuïta i desinteressada que des de l’Agrupació agraïm summament.

LLENGUA / LA VEU 

El Voluntariat per la 
llengua (VxL) ha inici-
at una nova campanya 

de difusió del programa que 
inclou espots de televisió, fal-
ques de ràdio, corporis, una 
exposició itinerant en dos for-
mats i imatges amb diferents 
continguts que es difonen a 
les xarxes socials amb l’etique-
ta #QuanParlesFasMàgia. 
Des del 28 de setembre, en què 
els espots es van començar a 
emetre per TV3, ja han estat 
385 les persones que s’han afe-
git al programa. Cal destacar 
que, d’aquestes, 253 ho han 
fet com a voluntàries, gaire-
bé el doble de les 132 que ho 
han fet com a aprenentes. Des 
de llavors, s’han gestionat 165 
noves parelles lingüístiques, 
de les quals una vuitantena ja 
han pogut començar les seves 
trobades per practicar el cata-
là.
D’entre els objectius de la nova 
campanya hi ha el de difondre 

els resultats obtinguts després 
de 17 anys de VxL, gràcies a 
la participació de voluntaris, 
aprenents, entitats, establi-
ments i organismes diversos 
i també a la feina feta des del 
Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística (CPNL), que 
gestiona territorialment el 
programa de la Direcció Ge-
neral de Política Lingüística.
La difusió d’aquesta nova pro-
posta estètica i creativa pretén 
donar un nou impuls al VxL, 
que enguany assolirà la xifra 
de 150.000 parelles lingüísti-
ques formades des del 2003. El 
missatge de la campanya gira 
a l’entorn de la màgia, tant en 
sentit literal, a través dels ele-
ments visuals en general i dels 
trucs que es poden veure en 
els espots, com en sentit me-
tafòric, mitjançant conceptes 
com ara la màgia del volunta-
riat, de la llengua o del treball 
en xarxa. Cal destacar que, per 
primer cop, els protagonistes 
d’una campanya de VxL són 
participants reals en el pro-

grama, voluntaris i aprenents 
que van ser seleccionats a par-
tir d’un càsting al qual s’hi van 
presentar més de 200 perso-
nes.
Tant els espots, que ja s’han 
pogut veure a TV3, com les 
falques, que es poden sentir 
a Flaixback i Flaix FM, s’eme-
tran també a televisions i 
emissores de ràdio locals d’ar-
reu del país (com ara Ràdio 
i TV Mataró, Ràdio Vilassar 
de Mar, Ràdio Sant Quirze 
del Vallès o Ràdio Igualada). 
Pel que fa als corporis, són ja 
presents als més de 140 punts 
d’atenció que el CPNL té a tot 
Catalunya, d’entre els quals les 
seus dels 22 centres de norma-
lització lingüística que gestio-
nen el programa.
L’exposició “Quan parles fas 
màgia”, que posa en valor el fet 
que la llengua és un element 
de transformació amb una 
vessant social que cohesiona, 
va ser presentada el dia 2 d’oc-
tubre al Centre d’Arts Santa 
Mònica de Barcelona. Durant 

la presentació, la consellera de 
Cultura, Àngels Ponsa (que ha 
estat voluntària del VxL), va 
dir als participants en el VxL 
presents que eren “ambaixa-
dors de la cultura catalana”, 
que “els que hem sigut volun-
taris sabem que el voluntariat 
té màgia. Compartim dues 
cultures a través de la llengua i 
compartim també l’estima pel 
país” i que el VxL és un pro-
grama d’èxit que no ha parat 
de créixer, ple de vitalitat des-
prés de tants anys.
Per la seva banda, la directora 
general de Política Lingüís-
tica i presidenta del CPNL, 
Ester Franquesa, va agrair als 
voluntaris i aprenents “que 
hagin volgut posar les cares 
i somriures a una exposició i 
una campanya que recorrerà 
tot el territori”. Tots ells van 
rebre un any de continguts en 
català gràcies a FilminCAT i 
IQuiosc.
L’exposició, tant en el format 
emmarcat en fusta i amb uns 
miralls que fan sentir l’espec-

tador formar part d’una pa-
rella lingüística com en el de 
pantalles enrotllables, voltarà 
per tot el territori i ja té da-
tes per ser mostrada a Man-
resa, Igualada, Berga, Tor-
tosa, Terrassa, Palau Solità i 
Plegamans, Reus, Barcelona, 
Esparreguera, Lleida, Sant Just 
Desvern, Sant Feliu de Llobre-
gat, Tarragona, Badalona, Vic, 
Manlleu, Torelló o Centelles.
Tot i que la campanya mostra 
tant la modalitat presencial 
com la virtual del programa, 
val a dir que, a partir de l’aler-
ta sanitària provocada per la 
COVID-19, es promou que 
les converses de les parelles 
lingüístiques per practicar el 
català es facin a través de vide-
oconferència. Des de l’1 d’abril 
fins a l’actualitat ja s’han for-
mat prop de 1.800 parelles en 
modalitat virtual. Durant tot 
el 2019, en què es va arribar 
a les 11.425 parelles en total, 
només 409 van optar per la 
modalitat virtual en les seves 
trobades.

Primers resultats de la nova campanya de Voluntariat 
per la Llengua, “Quan parles fas màgia”
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MÚSICA / LA VEU 

Amb el títol de Musi-
calBruc’20, per so-
miar! l’Associació El 

Bruc amb la Cultura i l’Ajun-
tament del Bruc han preparat 
la 7a. edició del festival que se 
celebrarà durant el mesos de 
novembre i desembre.
Malgrat les restriccions de-
gudes a la pandèmia, els or-
ganitzadors no s’han donat 
per vençuts i, segons les seves 
paraules, han tirat endavant 
amb el festival per donar una 
modesta, però convençuda 
injecció de reconeixement 
a la cultura i a la música en 
concret. 

MusicalBruc’20, per somiar! 
Amb aquesta divisa els orga-
nitzadors pretenen fer realitat 
el somni que la cultura està 
viva i té el reconeixement que 
es mereix, que és el pal de pa-
ller de la nostra societat, que 
se l’ha de preservar per i amb 
tots els mitjans, i que malgrat 
pandèmies i trasbalsos sani-
taris i socials hi continua sent 

i esdevé el nostre recer.
Aquestes són les premisses 
amb les quals han enfocat els 
concerts del festival. I per fer-
ho compten amb quatre for-
macions i músics de prestigi 
internacional. 
“Dreams” és el títol del pri-
mer concert que oferiran el 
dia 7 de novembre el recone-
gut pianista i compositor de 
grans èxits Albert Guinovart 
i el saxofonista Miquel Bofill. 
El dia 14 de novembre, la jove 
promesa del “violí jazz” Èlia 
Bastida amb el Joan Chamor-

El Bruc ja té a punt el Festival de Música 
i és per somiar!

ro Trio portaran “The màgic 
sound of the violin”. 
El dia 28 de novembre, amb 
Dream Big Band, el seu di-
rector Vicens Martí, la veu 
de Gemma Abrié i la seva po-
sada en escena de “Els Fruits 
Saborosos” es sumaran als 
actes de commemoració de 
l’Any Carner. 
I es clourà el festival el dia 
12 de desembre de la mà de 
dos dels músics actuals més 
potents de l’escena musical 
europea: Chicuelo & Marco 
Mezquida amb la presentació 

del seu nou disc “No hay dos 
sin tres”.
Tots el concerts tindran lloc a 
les 22:00h al Casal del Bruc, 

respectant les mesures de se-
guretat. Les entrades, a un 
preu d’entre 10 i 12€, es po-
den adquirir a través del web 
elbruc-cultura.cat, a l’estanc 
del Bruc o a la taquilla del te-
atre abans de cada concert.
Dins dels actes de commemo-
ració de l’Any Carner, també 
hi haurà ocasió d’escoltar a 
l’historiador de la literatu-
ra Ramon Pinyol parlant de 
Carner i altres escriptors dels 
quals aquest any es celebren 
aniversaris. La conferència 
amb el títol de Jaquetti, Car-
ner, Perucho i De Riquer: Uns 
altres afectats per la pandè-
mia, serà el dia 27 de novem-
bre a les 20:00 a Can Casas.

CINEMA / LA VEU 

L’Ateneu Igualadí té una 
nova proposta per a les 
famílies amb fills a par-

tir de 2 anys perquè els matins 
de diumenge siguin d’allò més 
distrets. Per això comptem 
amb la col·laboració de la dis-
tribuïdora de cinema de qua-
litat per a infants i joves i en 
català. Els propers diumenges 
8, 15 i 29 de novembre oferi-
rem sessions matinals a les 
12h a l’Ateneu Cinema amb la 
companyia del Petit Kinosau-
re (Pack Màgic), que proposa 

sessions dinamitzades de jocs 
i cinema expressament adap-
tades i amb una durada infe-
rior als 40 minuts.
Entrada és 3 euros per per-
sona, gratuït pels socis/es de 
l’Ateneu presentant el carnet 
familiar.
Esperem que aquesta diver-
tida proposta que combina el 
gust pel bon cinema infantil, 
amb gust estètic i potenciació 
dels valors humans, tingui 
una bona acollida a Igualada 
i que puguem gaudir de més 
propostes similars al llarg 
dels mesos d’hivern. Perquè 
a l’Ateneu Igualadí totes les 

Petit Kinosaure. Les matinals familiars 
de Pack Màgic a l’Ateneu Cinema

persones són importants, si-
gui quina sigui la seva edat, 
però especialment els més pe-
tits i petites, que són el nos-
tre futur. Us esperem aquest 
novembre a l’Ateneu Cinema 
per gaudir d’una matinal fa-
miliar diferent.

Les propostes cinematogrà-
fiques que es podran veure a 
l’Ateneu Cinema són:
-Diumenge 8 de novembre: 
Tipitips, Qui balla?
- Diumenge 15 de novembre: 
Laban i Labolina
- Diumenge 29 de novembre:
Petzi i la mar salada.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

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

Aquests dies, l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada celebra 90 anys!

A l’any 1930 i en data de 12 d’octubre, en el sí 
d’un acte honorífic que va comptar amb l’ex-
prés personalisme de la signatura de l’aleshores 

Conseller de Governació, Lluís Companys (més enda-
vant, President de la Generalitat de Catalunya) i amb 
motiu d’una primera assemblea de socis, s’acabava de 
fundar l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (l’AFI), se-
guint l’exemplar referent de l’Agrupació Fotogràfica de 
Catalunya, creada set anys abans, a Barcelona. De re-
truc,  l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (l’AFI) va pas-
sar a ser la segona entitat fotogràfica de Catalunya i en 
la primera de tot l’Estat espanyol, no ubicada en una 
capital de província. De resultes del gran reconeixe-
ment que se li va dispensar a aquesta data memorable 
per a la ciutat d’Igualada, a partir d’aquell esdeveniment  
fundacional, la seu d’aquesta nova entitat va a ocupar la 
segona planta de la finca popularment coneguda com 
a Casa Padró Serrals, abans al número 6 del carrer de 
Sant Jaume, ara plaça Sant Miquel, número 5; domicili 
on hi va romandre fins a la primavera de 1998, quan 
l’Agrupació va traslladar-se a les actuals estàncies dels 
baixos de l’edifici de “Cal Maco”, a la Plaça de la Creu, 
número 18.
Tanmateix, si ens situem en el context històric en què 
va tenir lloc aquest esdeveniment no és intranscendent 
de posar en relleu que l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada hagués trobat els seus orígens en la pròpia histò-
ria de la fotografia a Catalunya. Així, si bé la primera 
imatge fotogràfica impressionada als Països Catalans 
va ser el daguerreotip realitzat per Ramon Alabern, a 
l’any 1839, al pla de Palau de Barcelona; a mesura que 
el daguerreotip es va anar imposant, van començar a 
obrir-se estudis fotogràfics arreu, d’entre els quals els de 
Pau Audouart i el dels germans Napoleon a Barcelona; 
així com el de Jaume Font a Igualada, a principis del 
XX. En aquest sentit, uns validats treballs d’investigació 
sobre la tècnica fotogràfica van possibilitar l’aparició 
al mercat de cambres i materials força accessibles per 
a moltes persones, avinentesa que tot seguit va afavo-
rir l’arrelament de la fotografia d’afeccionat, una afec-
ció a la qual s’hi van dedicar alguns professionals de la 
historiografia o de l’arqueologia entre d’altres; alguns 
dels primers periodistes, alguns il·lustradors i persones 
apassionades per l’ús de la càmera. Ara bé, tal vegada, 
van ser un bon nombre d’excursionistes i caminants (de 
pobles i ciutats) els qui més van contribuir a donar vida 
a un atresorat arxiu d’imatges, unes primeres fotografi-

es que havien de testimoniar la realitat, o si no la quo-
tidianitat d’una època en què tot no era capturat per la 
traça d’un pintor. 
D’ençà unes diferents seqüències se sumaven a fer tan-
gible la visualització de l’entorn més proper d’aquells 
pioners fotògrafs, al costat d’algunes captures amb fina-
litat estètica, aquestes van passar a conformar un certi-
ficat fitxer d’edificis, monuments, paisatges, festeigs tra-
dicionals, celebracions religioses i retrats; tot plegat un 
atresorat patrimoni artístic i cultural. En aquesta línia, 
al capdavall d’un reeixit volum d’instantànies i d’uns 
primerencs fotògrafs amateurs en van néixer aquestes 
organitzacions de signe associacionista, que van con-
vertir-se ben aviat en autèntics centres de trobada, re-
unió o tertúlia de fotògrafs, i per què no, espais d’art i 
cultura. I, en qüestió de temps, tan bon punt com van 
constituir-se amb un segell distintiu d’entitat van saber 
contribuir a dur a terme una valuosa funció formativa 
de l’ensenyament de les tècniques de la fotografia, amb 
l’organització de cursets i concursos, i amb la publica-
ció de butlletins i catàlegs d’obres exposades a les seves 
respectives seus, que recollien el llegat d’unes anteriors 
edicions de renom, com eren: “La Revista Fotográfica”, 
any 1891; “La Fotografía Práctica”, del 1893 al 1908; les 
revistes “Lux”, de tot el 1918 o la “Criterium” del 1921. 
En summa, fotografies i publicacions gràfiques van es-
devenir les més completes fonts documentades capaces 
de certificar la important indústria fotogràfica catalana 
que es va anar gestant a principis del segle XX i molt es-
pecialment entre la dècada dels 20’ i bona part de la dels 
30’, fins al moment de l’esclat de la Guerra Civil. Pre-

cursors d’aquesta gran fita històrica en van ser, doncs 
entre d’altres, els pioners de la nostra agrupació: Pro-
copi Llucià, Josep M. Lladó, Celestí Riba, Josep Pomés, 
Ramon Godó i Josep Castelltort; als quals retem home-
natge per a celebrar aquest 90è aniversari, amb aquest 
“logo” dels 90’. Es tracta d’un disseny dels integrants de 
Fons Gràfic, en Manel Marimon i Josep M. Rosich; una 
col·laboració gratuïta i desinteressada que l’Agrupació 
agraeix summament.
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D’esquerra a dreta Procopi Llucià, Josep M. Ll ... Josep 
Pomés,Ramon Godó i Josep Castelltort

Sala de Juntes de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada 
fundada el 15 d’octubre de 1930

Entrada a l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada. Anys 30



AGENDA

MÚSICA 
Els Hostalets de Pierola 

Gran gala lírica amb els tenors Albert De-
prius, Carles Cosías i Albert Fadó, acompa-
nyats al piano per Josep Buforn. 
Diumenge a les 6 de la tarda a l’Auditori 
Cal Figueres.

MÚSICA
Calaf 

Concert de gospel amb Amazing Gospel
Diumenge a les 7 de la tarda al Casino

TEATRE
Capellades 

“Estació zero”, el grup Set Vetes de Carme 
presenta una obra escrita per Teresa Ca-
saus que ens situa en una estació de tren.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga

DILLUNS 19 

CONFERÈNCIA
Igualada 

“Lluís Fuster – Open Arms, rescatant vides 
a la deriva. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Canal Taron-
ja Anoia

DIMARTS 20

DOCUMENTAL 
Igualada 

Projecció del documental “Cartas moja-
das” dirigit per Paula Palacios i mostra el 
drama que pateixen les persones que em-
prenen un perillós viatge lluny de casa. 
Acte inclòs dins de l’Octubre Solidari
Dimarts a les 8 del vespre a l’Ateneu Cine-
ma.

DIMECRES  21

TALLER DE CUINA 
Òdena 

“La química de la cuina”. Experimentem 
amb l’osmosi, el bany maria i les truites per 
arribar a ser, no només bons cuiners sinó 
científics.
Dimecres a les 7 de la tarda a la sala gran 
de la Biblioteca l’Atzavara.

DIJOUS  22

XERRADA 
Capellades 

“Miramar: efectes de l’incendi i actuacions 
de restauració” amb diferents tècnics i es-
pecialistes.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al teatre de 
la Lliga

DIVENDRES 16 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Capellades 

Presentació del llibre “Dos huesos. Cuen-
tos desde el confinamiento” d’Elvi MInato 
i Amaranta Ros.
Divendres a les 7 de la tarda a la sala 
d’actes de la Biblioteca El Safareig

TEATRE 
Capellades 

Representació de “Llibert Unplugged” de 
la companyia Les Llibertàries.
Divendres a 2/4 de 9 del vespre al teatre 
de la Lliga

DISSABTE 17

CLUB DE FILOSOFIA 
Igualada 

Albert Camus i “La pesta” seran els prota-
gonistes d’aquesta nova trobada del Club 
de filosofia de la Biblioteca. Un espai on 
comentar lectures filosòfiques de manera 
molt amena.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central

ESTIVAL DE JAZZ 
Igualada 

Masterclass amb Bill McHenry. Bill Mc-
Henry ens parlarà sobre la sonoritat de 
l’instrument i oferirà eines per a la impro-
visació i la composició..
Dissabte a les 12 del migdia a l’Escola 
Municipal de Música.

ESTIVAL DE JAZZ 
Igualada 

Carme Canela & Doin’ the Thing. La can-
tant Carme Canela s’uneix al trio format 
per Jose Carra (piano), Jose López (con-

trabaix) i Guillem Arnedo (batería), per 
submergir-se en la tradició dels estàn-
dards jazzístics dels grans compositors.
Dissabte a les 10 del vespre al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

CONCURS DE TEATRE 
Piera 

La companyia Onze al Teatre de Sant 
Quirze del Vallès, ens oferirà l’obra “Un 
joc perillós”, una nova obra presentada al 
Concurs de teatre pierenc.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment

MÚSICA
Capellades 

OFF Concurs Maria Canals, el “Maria Ca-
nals... porta cua”. Vine a tocar el piano.
Dissabte de 10 del matí a 1 del migdia a 
la plaça Verdaguer

VISITA GUIADA
Capellades 

“Passejant pels records”, recorregut cultu-
ral amb en Pep Vallès per diferents espais 
de la vila.
Dissabte de 10 del matí a 12 del migdia 
pels carrers de la vila

DIUMENGE 18  

MÚSICA 
Igualada 

Joaquim Font, “Música ibèrica per a pi-
ano”. El concertista d’Igualada amb més 
projecció internacional oferirà un reper-
tori excepcional de música ibèrica per a 
piano. 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora

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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Curses automobilístiques
A Tous •  Le Mans’66

REDACCIÓ/ 

Són els anys 60. El visionari disse-
nyador d’automòbils nord-ameri-
cà Carroll Shelby (Matt Damon) i 

l’intrèpid pilot i enginyer britànic Ken 
Milers (Christian Bale) lluiten contra 
les ingerències corporatives, a més de 
contra les lleis de la física i els seus pro-
pis dimonis personals, amb l’objectiu 
de construir un revolucionari cotxe 
de carreres. Aquest automòbil seria el 
Ford GT40 i la seva comesa seria des-

afiar el mateix Ferrari. El lloc: la mítica 
prova de resistència francesa de les 24 
Hores de Le Mans en 1966.
Drama biogràfic d’acció que dirigeix Ja-
mes Mangold (Logan, Lobezno immor-
tal) i que protagonitzen Matt Damon 
(Una vida por la puerta grande) i Chris-
tian Bale (El vicio del poder), a més de 
Caitriona Balfe (Money Monster), Jon 
Bernthal (The Punisher ), Josh Lucas (La 
mujer más odiada de Amèrica) i Tracy 
Letts (Los archivos del Pentágono).

L’Alzheimer, un tema incòmode
Estrena •  Falling

REDACCIÓ/ 

John Petersen (Viggo Mortensen) 
viu amb la seva parella Eric (Terry 
Chen) i la seva filla Monica (Gabby 

Velis) al sud de Califòrnia. El seu pare 
Willis (Lance Henriksen / Sverrir Gud-
nason) és un granger amb idees i acti-
tuds més tradicionals i amb una idea 
de família nuclear de temps passats. 
La diferència entre els dos és contínu-
ament un punt de conflicte i frustració 
per la seva relació.
Quan Willis decideix viatjar a Los An-
geles de forma indefinida amb la inten-
ció de trobar un bon lloc per retirar-se, 
pare i fill han d’aprendre a conviure 
mentre dos mons molt diferents s’en-
fronten.
Es tracta d’una història familiar domi-
nada per la penombra, els sentiments, 
l’agressiu infern mental a causa de l’Al-

zheimer (encara que abans de la malal-
tia el pare autoritari, cruel i desdenyós 
també devia ser un mal bitxo) d’un 
home a qui el seu fill, la parella d’aquest 
i la seva filla intenten en va oferir un 
refugi físic i sentimental. És una pel-
lícula intensa, ben explicada, pensada 
i sentida, que furga en sensacions do-
loroses, en el pes dels records i en la 
complexitat dels sentiments. La inter-
pretació de Mortensen, com sempre, 
resulta creïble. I l’ancià trastornat i 
brutal que encarna Lance Henriksen 
fa por i compassió.
La primera pel·lícula darrere la càme-
ra de Viggo Mortensen està dedicada 
als seus germans i, encara que no es 
tracti d’una història totalment auto-
biogràfica, sí que trobem en ella una 
honestedat brutal a l’hora de bussejar 
per les aigües més turbulentes de les 
relacions humanes.

Art per a tothom
Cicle Gaudí •  ¿Puedes oírme?

RICARD FUSTÉ/ 

E l dijous 22 d’octubre, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cinema 
i dintre del Cicle Gaudí, el 

Cineclub presenta la producció del 
2020 ¿Puedes oírme?, dirigida per 
Pedro Ballesteros
Les cèlebres escultures monumen-
tals de Jaume Plensa ens esperen en 
diversos racons de la terra, en espais 
públics d’Espanya, França, Suècia, 

Estats Units, Canadà o el Japó. A 
¿Puedes oírme?, documental de Pe-
dro Ballesteros produït per l’igua-
ladí Paco Poch, viatjarem a aquests 
indrets amb el nostre escultor més 
internacional i d’aquesta manera 
coneixerem de prop el seu procés 
creatiu, com també la seva filosofia, 
basada en la cerca de relacions har-
mòniques entre l’obra, l’entorn i els 
éssers humans.
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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, dificulta que Maria compleixi el seu somni. No 
obstant això, ella lluitarà fins 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 fill 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..

   FALLING
EEUU. Drama  De Viggo Mortensen. Amb Viggo Morten-
sen, Lance Henriksen, Terry Chen
387/5000
John Petersen viu amb la seva parella Eric i la seva filla Mo-
nica al sud de Califòrnia. El seu pare Willis és un granger 
amb idees i actituds més tradicionals i amb una idea de fa-
mília nuclear de temps passats. La diferència entre els dos és 
contínuament un punt de conflicte i frustració per la seva 
relació..

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.

NO MATARAS
Espanya. Suspense. De David Victori. Amb Mario Casas, 
Milena Smit, Elisabeth Larena
Dani, un estudiant de medicina s’ha dedicat en els últims 
anys a tenir cura del seu pare, malalt de càncer. Després de 
la mort d’aquest, decideix reprendre la seva vida i empren-
dre un llarg viatge. Just abans d’això, pren la terrible decisió 
d’acudir a una festa com a comiat. Allà coneix Mila, una 
jove misteriosa i sensual però, a el mateix temps, amb un 
caràcter inestable, que convertirà aquesta nit en un autèntic 
malson.

   UN DIVAN EN TUNEZ
França. Drama. De  Manele Labidi. Amb Golshifteh Fara-
hani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled.
Després d’estudiar durant diversos anys a París, Selma 
(Golshifteh 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 

FALLING 
Ds: 20:00
Dg: 19:30
Dc: 20:00

RIFKIN’S FESTIVAL 
Dv: 20:30
Dg: 17:00

ESO QUE TU ME DAS 
Dv: 18:30
Ds: 18:00

PUEDES OIRME (Cineclub) 
Dj: 20:00

1/NO MATARÁS
Dv i Ds: 17:00/19:30/22:00
Dg: 16:00/18:30/21:00 
Dll a Dj: 17:30/19:45/22:00

2/EL ARCO MAGICO 
Dv i Ds: 17:40
Dg: 16:40
2/GREENLAND: EL ULTIMO REFUGIO 
Dv i Ds: 19:40/22:10
Dg: 18:40/21:10
Dll a Dj: 19:00/21:35

4/ PINOCHO
Dv i Ds: 20:40
Dg: 19:40
4/ GREENLAND: EL ÚLTIMO REFUGIO
Dv i Ds: 18:10
Dg: 17:10
Dll a Dj: 18:25
4/ TENET
Dll a Dj: 20:55

5/ SHIN SHAN EN AUSTRALIA
Dv i Ds: 17:10/19:25
Dg: 16:10/18:25
Dll a Dj: 17:45/20:00
5/ RIFKIN’S FESTIVAL
Dv i Ds: 21:50
Dg: 20:50
Dll a Dj: 22:10

6/ TRASTO
Dv i Ds: 18:00
Dg: 17:00
6/ EL ARCO MAGICO
Dll a Dj: 18:00
Dll: 16:30/18:20
6/ ESO QUE TU ME DAS
Dv i Ds: 20:00
Dg: 19:00
Dll a Dj: 20:10/22:15
6/ TENET
Dv i Ds: 21:40
Dg: 20:40

7/ COMO PERROS Y GATOS 
Dv i Ds: 17:20
Dg: 16:20
Dll a Dj: 17:50
7/ AFTER. EN MIL PEDAZOS 
Dll a Dj: 21:55
7/ PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2 
Dv i Ds: 19:15
Dg: 18:15
Dll a Dj: 19:50
7/ EXPLOTA, EXPLOTA 
Dv i Ds: 21:20
Dg: 20:20

8/PINOCHO 
Dv i Ds: 17:25
Dg: 16:25
Dll a Dj:18:15
8/ ESO QUE TU ME DAS 
Dv i Ds: 22:25
Dg: 21:15
8/ EXPLOTA EXPLOTA
Dll a Dj: 21:00

ÒPERA: LA BOHEME, de Puccini
Ds: 18:00
UN DIVAN EN TUNEZ
Dg: 18:00
LE MANS’66
Dg: 19:30

C/ Sant Jordi, 1 - 08700 IGUALADA . Tels. 93 803 29 51 / 626 006 676 . grorigualada@hotmail.com

Horari: De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 19h
Dissabtes de 10 a 13h

Deixa les teves joies en dipòsit amb opció de recompra i recupera-ho amb faciilitats

MÀXIMA COTITZACIÓ I DISCRECIÓ
TAXACIONS GRATUÏTES A L’INSTANT
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA



Igualada completa la renovació de les instal.lacions 
esportives amb el Poliesportiu de les Comes
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JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E l 28 de març de 1987, 
s’inaugurava el Polies-
portiu de les Comes, 

amb una Festa de l’Esport a la 
que varen acudir prop d’un mi-
ler de persones, amb el presi-
dent de la Generalitat Jordi 
Pujol al capdavant. La cita va 
ser, també, un homenatge al 
regidor d’Esports, Ramon Mir, 
veritable artífex de la renova-
ció de les instal·lacions esporti-
ves de primer ordre a la ciutat. 
Pocs mesos abans, el 21 d’agost 
de 1986, s’havia inaugurat el 
nou Estadi Municipal de fut-
bol, de gespa natural, amb un 
partit contra el Sabadell. 
El Pavelló Poliesportiu de les 
Comes va ser projectat inici-
alment per Agustí Pruñonosa 
i Campamà. Poc després de la 
inauguració, es va obrir al pú-
blic la piscina coberta, com-
pletant així una necessitat de 
la ciutat, que es trobava orfe 
d’instal·lacions modernes.
Les cròniques de l’època ex-
pliquen que el pavelló es va 

1987 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

fer “pensant amb criteris fun-
cionals. No és un complex 
gegant quant a cabuda, ja que 
està dimensionat per al públic 
potencial igualadí”, i realitzat 
principalment, segons mani-
festava el regidor Ramon Mir 
“per a solucionar el problema 
del practicant”. El cost va ser 
elevat, el manteniment també, i 
per a gestionar-ho es va crear el 
Patronat Municipal d’Esports.  
El Pavelló d’hoquei té una 
capacitat de 1.052 persones 
assegudes, i el paviment de 
la pista és de terratzo de 30 x 
30, de color blau. Hi ha quatre 
unitats de vestidors. La Sala 
de Barri té una capacitat per a 
430 localitats, amb cinc blocs 
de vestidors, més magatzems, 
que també hi són en els altres 
mòduls. El paviment, que no 
s’havia vist mai a Igualada, era 
sintètic, per practicar-hi els es-
ports de sala. Aquest paviment, 
degut a la humitat del nou pa-
velló, no es va poder clavar de-
finitivament fins que es va xu-
clar tota l’aigua que va sorgir...
També es va obrir el mòdul I, el 

gimnàs, dotat de tres vestidors, 
sala de musculació, farmaciola, 
magatzems i un espai auxiliar,  
amb parquet, destinat al ten-
nis de taula. El gimnàs compta 
amb un paviment sintètic.
També es disposa d’una sala 
d’actes per a 135 espectadors, 
serveis per a espectadors, bar 
que comparteixen la sala de 
barri i el pavelló d’hoquei, així 
com les instal·lacions a l’aire 
lliure amb espais polivalents 
amb tres pistes d’handbol-bàs-
quet i una per a hoquei, amb 
quatre blocs de vestidors, far-
maciola, snack bar, i serveis. 
Aquesta zona seria coberta 
anys més tard, i recentment, el 
2019, s’hi va afegir un polies-
portiu més petit. 
A l’exterior, a més d’aparca-

ment, també hi ha un amfitea-
tre i una zona verda. En aquell 
moment, a finals de la dècada 
dels vuitanta, el complex es-
portiu de les Comes era mo-
tiu d’enveja en ciutats de molts 
més habitants que Igualada, i 

ràpidament es va convertir en 
un referent de molts municipis 
que volien millorar les instal-
lacions esportives, que mar-
xaven dels centres urbans per 
passar a zones més allunyades. 

Vista del complex esportiu de les Comes, el 1987 (AFMI9282), i de l’interior de pavelló (AFMI9173).

Repoblament simbòlic de la serra de Rubió, 
després dels incendis de 1986. AFMI9265.

Inauguració, el maig de 1987, del nou menjador de la residència 
Pare Vilaseca d’Igualada.  Foto: La Veu Anunci publicat a La Veu de les sessions als cinemes d’Igualada, el 1987.
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Té fama de garrepa, però els malalts li estan molt agraïts / 2. Com 
que no arreo bé, pregaré. Avanço com un nen petit, cap enrere / 3. Dòlar excarcerat. Llestes 
per ser enganxades. Abracen en Mateu / 4. Com que és castellana, sovint es troba el com-
pany a taula. L’os de jugar / 5. Cregué sens fe. Alçar ben dret el bosc dels glans / 6. L’una a 
la brúixola. Marmota amb pilota?: no, vestit de mudar del XV. El capciró del dit / 7. Evitar 
el passaport directe a l’infern. Pessiguin l’instrument per l’altra banda / 8. Vocalitzen udo-
lant. Segur que també és baixet, botit i panxut / 9. Corretja del teler amb vocació atacant. 
Em plantaré a l’Empordà / 10. Afany, cura, a l’hora d’esmerilar. Dringar com un gall dindi 
/ 11. Triple no mortal al carrer. Mesquinesa del qui no dóna la cara. Als límits del llegum 
/ 12. Quan cal fer abdominals li toca el rebre. Com a passatger no pertany a la tripulació / 
13. Cansat d’inspirar llàstima. Tenen alt contingut en calci i en ces.

VERTICALS: 1. Avió que triga anys a anar i tornar. Part a batre del funeral / 2. A l’origen 
de l’origen. Cosins de les abelles rondant pels vasos. Si fou un bluf, ell no va dir res / 3. 
Solemne, com a alexandrí. Berenada a base de gotims / 4. És la parada que interessa més 
a tothom. Oracions quan decapiten presos / 5. S’imaginà el pitjor. Enrabiarem furibunda-
ment / 6. L’únic d’avui que perviurà en el demà. Aquest sí que és un garrepa, per això està 
agafat. Mànec sense extremitat / 7. Per cridar-lo li diuen un dels noms del porc. Aigua 
embassada, toll gran, llacuna / 8. Org. de Jóv. de Esp. Col·locació de la vegetació per jugar 
a bàsquet. Banda sonora de la bailaora / 9. Inflamació testicular per culpa de l’examen. 
Carn enlaire! / 10. El diminutiu per excel·lència. Rèptil de família d’aparença estranyament 
pansida. 51 en un pronom / 11. Tot de brasilers mig conills i remenant sense parar. És a la 
ruralia com a la carpetovetònia el carpetovetònic / 12. Una funda per dur-hi el termo?: no, 
el vigilant rural de frontera.

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                       
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Octubre
16: Hedvig; Gal; Galderic;  Bertran .

17: Ntra. Sra. de la Bonanova; Ignasi d’Antioquia; Rodolf. 
18: Lluc; Just; Trifònia.

19: Joan de Brébeuf ; Isaac Jogues; Pau de la Creu .  
20: Andreu de Creta; Artemi; Irene.

21: Úrsula; Hilarió; Caius; Celina 
22: Marc; Maria Salomés; Nunila i Alòdia, 

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

RAMON VILADOT BISBAL

Els teus estimats: esposa, Maria Méndez Piña; fills, Ramon i Maria 
Rosa; nets,  Ramon i Alba i Ia; germans, Josep i Dolors i demés fami-
liars, volen agrair les mostres de condol i afecte rebudes en l' acte de 
comiat que tingué lloc el passat dimecres dia 14 d' octubre a l' oratori de 
Funerària Anoia.

Igualada, octubre de 2020

Morí cristianament el passat dimarts  dia 13 d'octubre a l'edat de 90 anys.
A.C.S.

Funerària Anoia, S.L.

Marian Casellas Bonet

L’Ajuntament expressa el més sentit condol 
a la família i amics per tan sentida pèrdua.

Jorba, octubre de 2020

Alcalde de Jorba 1999 - 2003
i regidor 1995 - 1999 i 2003 -2011

Fa uns dies em va colpir 
profundament la notícia 
de la mort del meu amic 

Cèsar, i de forma instintiva he 
volgut enviar a la seva família 
el meu condol i ho he fet amb 
el següent escrit: 
“He rebut amb molta pena la 
defunció de l’amic Cèsar. Vol-
dria avui recordar tots el bons 
moments que hem passat junts 
tant a la feina com en els mo-
ments d’esbarjo. Sempre em va 
ajudar en els primers moments 
de viure a Igualada. 
Com a professional, va ser dels 
primers digestòlegs que va im-
plantar l’endoscòpia digestiva 
a les comarques del país, en 
els antics edificis de la Mútua 
Igualadina. Sempre el recorda-
ré com una persona entregada 
i afectuosa, fet que li va repor-
tar tenir molts pacients-amics. 
És una gran pèrdua per a la 
sanitat de l’Anoia i en aquests 
moments nomes puc donar-los 
a tota la família el meu més sin-
cer condol, i una abraçada per 
a tots.“
Una vegada fet l’escrit de comi-
at, em fa pensar que potser no 
li he fet justícia i que la sanitat 
a Igualada, als anys 70 era molt 
voluntariosa i abnegada; però 
les noves tendències i tècni-
ques existents en la medicina 
dels hospitals punters de  Ca-
talunya ens feien esperonar i 
obligar-nos a posar-nos al ni-
vell que la po- blació ens de-

manava. Un dels que més aviat 
“es va posar les piles“, va ser el 
César, que es va especialitzar 
en totes les noves aplicacions 
de l’especialitat de l’aparell di-
gestiu, ja sigui en l’endoscòpia 
de tot l’aparell estómac - bu-
dell, com en  les ecografies. Era 
llavors l’època en què cada set-
mana anava a fer formació als 
hospitals de Barcelona, i així va 
esdevenir un referent en aques-
ta matèria a la nostra comarca.
Ara que la sanitat està passant 
per uns moments molt difícils 
i que a les noves generacions 
els ha tocat estar davant d’un 
problema global i molt seriós, 
val la pena que, per un mo-
ment, mirem al passat  i veiem 
d’on  venim, i que si avui estem 
al nivell que estem, és perquè 
abans va haver-hi una sèrie de 
professionals com el Cèsar, que 
van posar Igualada en el mapa 
de la sanitat del país.
En fi, podria estar escrivint tota 
una sèrie de reflexions que la 
mort del meu amic m’ha donat 
per fer. Però ara no és el mo-
ment, i sí de recordar-lo i espe-
rar que la maleïda malaltia que 
l’ha portat al destí definitiu, 
el deixi descansar en pau  i al 
mateix temps faci que el porti a  
poder-se retrobar amb la seva 
volguda Cèlia, que per desgra-
cia el va precedir en aquest de-
senllaç.
Amic Cèsar, et recordaré sempre.

Jordi Zapater

En record de l’amic i Dr. 
Cèsar Martín ElenoDissabte dia 10 d’octubre 

del 2020 ens deixà per 
emprendre el vol Con-

cepció Soler, qui per molts era i 
sempre serà “la Conxita de la far-
màcia”.
Una dona ferma i digne d’admirar 
per la ciutat d’Igualada, als anys 50 
amb només 25 anys va aconseguir 
la seva farmàcia per curar els mal-
sons de tothom qui ho necessitava, 
era energia pura i plena de vida.
A dia d’avui la recordem amb un 
somriure molt tendre, per la seva 
fermesa com a dona, desprenia 
tanta energia que a vegades era una 
mica alterosa ja que no es confor-
mava amb un simple no, tenia les 
idees molt clares i sabia que al ser 
dona no rebia tantes oportunitats, 
tot hi així, amb humilitat, va seguir 
lluitant pel que ella creia i finalment 
aconseguint acabar el camí amb 92 
anys, sempre feliç.
La salut per ella era del més impor-
tant per la vida, per la llum interior 
de les persones. Quan era petita 
va començar a nedar, i com tot va 

posar-hi el seu esforç, va ser una de 
les primeres dones del Club Nata-
ció Igualada, fins i tot la van cridar 
per anar a les olimpíades, on no hi 
va poder assistir, però aquí no va 
parar, fins als seus 85 anys va se-
guir nedant, així mostrant que una 
passió no queda parada per un no. 
Amb els anys es va fer una gran ex-
cursionista amb companyia de les 
seves amigues i amics, pujant mun-
tanyes, per l’esforç d’aconseguir ar-
ribar al cim, al teu objectiu. Quan 
va anar creixent volia ajudar a la 
gent per això va estudiar farmàcia, 
on té una llibreta plena de fórmules 
magistrals que per nosaltres eren 
pocions màgiques per sanar mals i 
ajudar a tothom amb les medicines; 
amb aquests estudis hi va esclatar la 
postguerra amb molta fam i patint 
la vaga de tramvies, sempre expli-
cava quan havia de pujar al tren 
per anar a la universitat, on pedres 
volaven cap al tramvia, i un cop 
més no va deixar que els obstacles 
l’aturessin, la fessin desistir als seus 
somnis, i va continuar, cada cop 

creixent més i fent-se més forta, 
un pic va acabar la carrera ella no 
volia parar, no volia deixar l’esforç 
construït durant els anys passats, i 
és aquí on va fer viva la imatge de 
“la Conxita de la farmàcia” un nom 
que no serà oblidat, ajudava a molta 
gent, va fer de la farmàcia un lloc de 
màgia, no li volien concedir, però 
un cop més va lluitar i ens mostra 
l’esforç, la fermesa i l’energia que 
qualsevol pot donar de si.
Amb el pas del temps vas anar for-
mant la nostra família amb l’avi, i 
dia a dia continuem amb els valors 
que tu ens has ensenyat. Sent una 
dona menudeta et vas fer tan gran, 
sense límits, ensenyant al món que 
sí, si que es pot, i que no, no es pot 
desistir. Finalment has volat de la 
millor manera, qui ho diria, amb 
92 anys haver passat guerres, dicta-
dures i fins hi tot has superat la co-
vid-19, no ens deixes amb mal gust, 
ens ha ensenyat a créixer, a lluitar, 
a ser forts i superar, finalment vola 
en pau.
Ha deixat uns records tan bonics i 
tantes coses que, recordar-la amb 
un somriure és com podem despe-
dir-la més tendrament.
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La Conxita de la farmàcia
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Elaboració:

I... bon profit! 

gastronomia

Ingredients per a:
2 persones

• Emperador en filets 2
• Ceba vermella 1/2
• Tomàquet cirerol 175 g
• Olives negres o verdes 
(o barreja) 12
• Tàperes al gust
• Julivert fresc picat
• Vi blanc (un rajolí)
• Alfàbrega picada
• Oli d’oliva verge extra
• Sal

Emperador a la siciliana

Treure el peix de la nevera perquè no estigui tan fred men-
tre es preparen els ingredients. Assecar amb paper de cuina 
per retirar l’excés d’humitat. Rentar i assecar els tomàquets, i 
tallar per la meitat. Tallar la ceba tendra en juliana fina. Es-
córrer les olives i tallar per la meitat. Rentar, assecar i picar 
les herbes.

Escalfar un rajolí d’oli en una paella àmplia antiadherent o 
en una graella, i cuinar el peix a foc fort, volta i volta, mar-
cant-lleugerament. L’ideal és que siguin porcions bastant 
gruixudes, però si són filets fins, vigilar bé el punt. Retirar.
Sofregir la ceba en el mateix oli, afegint una mica més si fos 
necessari, fins que estigui transparent. Afegir els tomàquets i 
pujar el foc, salar i salteu un parell de minuts. Incorporar les 
tàperes, les olives i un grapat de julivert. Remenar i reincor-
porar el peix.

Regar amb el vi, deixar que s’evapori l’alcohol, tapar i deixar 
cuinar el just perquè l’emperador acabi d’estar en el punt de-
sitjat. Coronar amb més julivert i una mica d’alfàbrega pica-
da. Servir 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

93 805 55 46
C/lleida, 12 · igualada

T’HO
 PORTEM 
A CASA

· Menú diari i fes�us
· Servei de carta 

  amb secció de tapes
· Esmorzars

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

Restaurant braseria i cafeteria

Productes
 de proximitat

Totes les mesures
 de seguretat

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

·De dimecres a divendres al migdia 
menú de proximitat

·De divendres vespres a diumenge migdia 
menú degustació i carta

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

Esmorzars de forquilla
(dissabte i diumenge)

 Menú diari
Tapes de carn i peix

Obert
 de dijous a 
diumenge

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a



Abel Balcells  
 Fisioterapeuta i psiconeuroimmunòleg

És ben coneguda la 
percepció que els 
canvis de temps, en 
especial l’entrada a 

la tardor s’associa a un aug-
ment de dolor sobretot en 
aquelles persones que patei-
xen patologies reumàtiques, 
com l’artritis. Tot i així l’evi-
dència científica continua 
sent bastant controvertida, 
i amb hipòtesis poc confir-
mades.

No obstant, si analitzem què 
succeeix durant la tardor, no 
és d’estranyar que puguem 
notar canvis en les nostres 
molèsties o punts febles, 
donat que s’ajunten diver-
sos factors que condicionen 
aspectes del nostre tot. Així 
que pot ser interessant parar 
un moment i observar quins 
són aquests factors, per po-
der identificar-los i trobar 
solucions que ens permetin 
adaptar-nos-hi millor, així 
que som-hi!
El més evident és la dismi-
nució de la temperatura i 
l’increment de dies humits 
i plujosos, que condicionen 
al nostre cos a fer un seguit 
d’adaptacions per seguir 
mantenint la temperatura 

interna. Com per exemple 
la vasoconstricció dels vasos 
sanguinis de la pell i la mus-
culatura, fent que hi circuli 
menys sang per així dismi-
nuir la pèrdua de tempera-
tura, amb una conseqüent 
sensació de rigidesa o fins i 
tot dolor.
A més a més, l’entrada a la 
tardor també està vincu-
lada amb altres canvis im-
portants, com el pas de dies 
llargs i assolellats a dies més 
grisos i que es van escurçant, 
el canvi d’horari, la tornada 
a la rutina, menys temps 
lliure, més estona en espais 
tancats, etc...
Tots aquests canvis influei-
xen en el nostre estat anímic 
des de diversos mecanismes 
de l’organisme. Un exemple 
conegut és la relació entre la 
serotonina, l’hormona de la 
felicitat, i les hores de llum, 
on s’ha vist que la reducció 
de la llum solar provoca que 
alliberem menors quantitats 
d’aquesta hormona tan ne-
cessària per afrontar els dies 
amb energia i benestar. Per 
tant, el nostre estat anímic 
pot condicionar tant de ma-
nera directa com indirecta 
les nostres dolències.

Per una banda el sol fet de 
tenir un estat anímic més 
baix, ja ens predisposarà a 
tenir un sistema immuni-
tari menys actiu així com 
un sistema nerviós que no 
serà tan efectiu per contro-
lar el dolor. Això es tradui-
rà amb una menor capaci-
tat per a resoldre processos 
d’inflamació remodelació o 
cicatrització, vinculats amb 
qualsevol   problema físic 
com pot ser una lesió o re-
cuperació post-quirúrgica, 
i a la falta de mecanismes 
d’inhibició del dolor, com la 
producció d’endorfines.
Per altra banda de manera 
més indirecta, el nostre es-
tar anímic també condici-
onarà les nostres ganes de 
moure’ns, un dels aspectes 
més importants per mante-
nir-nos saludables i evitar 
futures dolències, així com 
fer front a gran part de pro-
blemàtiques que milloren 
amb el moviment. En són 
dos bons exemples les lum-
bàlgies i les cervicàlgies, 
dues de les causes més fre-
qüents de les nostres consul-
tes.
I llavors, que podem fer per 
no ser arrossegats com les 

fulles dels arbres? Aquí teniu 
unes propostes:
- Moure’ns més i amb agra-
dabilitat: intenta buscar ac-
tivitats que impliquin mo-
viment i que et motivin! Si 
no acabes de trobar-les, fes 
més agradables aquelles que 
acostumes a fer, com per 
exemple: escull un entorn 
que t’agradi, fes-ho amb 
companyia, escolta música, 
mira Netflix, etc. tot si val 
per moure’ns més i amb ga-
nes. Pensa que mantenir un 
hàbit que no agrada és una 
tasca realment difícil.
 
-  Prendre el sol: donat que 
comptarem amb menys ho-
res de sol diàries, serà im-
portant que busquis alguns 
moments del dia  per apro-
fitar els seus innombrables 
beneficis.

-  Aliments de tardor: els bo-
lets, el moniato, la carbassa, 
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Què passa a la tardor, 
influeix al dolor?

la magrana, les castanyes, les 
figues i el nap negre seran 
bones opcions per ajudar a 
adaptar el nostre organisme 
als canvis de la tardor grà-
cies a les seves propietats 
sobre el sistema immunita-
tari, les mucoses de l’intestí 
i l’aparell respiratori.
 
- Acceptar el moment i gau-
dir de la tardor: serà vital 
que a banda d’actuar  fent 
tots aquells petits canvis que 
puguem en els nostres hà-
bits, acceptem que la tardor 
és una estació de canvi i que 
és normal que tinguem mo-
ments de replegament, apro-
fitem-los per agafar energia. 
Quedem-nos amb totes les 
coses bones que ens ofereix 
aquesta estació tan especial, 
els paisatges, els aliments, 
les tradicions i la sensació 
agradable de començar-nos 
a tapar!

          
        

   

FISIOTERÀPIA OSTEOPATIA ACUPUNTURA TERÀPIA NEURAL HOMEOPATIA ESTÈTICA 
PSICONEUROIMMUNOLOGIA GESTALT COACHING PSICOLOGIA PILATES GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA

www. globalsalut.com    

93 804 52 27c/la torre de Claramunt, 4  Igualada info@globalsalut.com



              

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

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA
EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASESMa DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

PATROCINAT PER:

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 16:  LA CREU
Pl. de la Creu, 7

 DISSABTE 17:  MR SINGLA 
Pujadas, 47

DIUMENGE 18:  
BAUSILI

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

JUVÉ
Av. Montserrat, 27

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 19: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101
DIMARTS 20: TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DIMECRES 21:  ADZET
Av. Barcelona, 9

DIJOUS 22: SECANELL
Òdena, 84

DIVENDRES 23: MISERACHS
Rambla Nova, 1

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



Lisa O’Sullivan /  
Fundadora i directora d’O’Sullivan Learning Academy

Aquest mes d’octubre la Lisa O’Sullivan ha obert una nova acadèmia d’anglès a Igualada. Allà, 
juntament amb el seu equip, demostra la seva passió per l’ensenyament. Anglesa i de mare irlandesa, 
fa 17 anys que viu a Catalunya

Quan vas arribar a Catalunya?

Vaig arribar fa 17 anys, l’any 2003.

Ha canviat molt l’interès que tenim per aprendre an-
glès en tots aquests anys?

Sí, quan vaig arribar i vaig començar a fer classes tenia feina, però 
el just per poder viure, pagar el pis, les despeses, etc ... Crec que 
amb la crisi de l’any 2008 tothom es va adonar de la importàn-
cia de saber anglès, sobretot pels negocis. La gent es va adonar 
que havia de treballar també amb empreses de fora del país i per 
això era necessari l’anglès. Crec que, amb la crisi actual, també és 
important potenciar el nivell d’anglès. Com es diu a vegades, una 
crisi és una oportunitat, en aquest cas per aprendre anglès. El co-
neixement d’idiomes ens permet ser més competitius

Tens una acadèmia a Barcelona i ara n’obres una altra a Iguala-
da. Per què aquí?

Fa tres anys vaig comprar una casa a Santa Maria de Miralles, així 
que també vaig visitar Igualada i em va agradar molt. Crec que és 
una ciutat amb molt d’encant, on la gent és molt amable. De fet, 
des del juliol que visc a Igualada i aquí estic molt contenta. I vaig 
decidir obrir l’acadèmia aquí perquè molta gent m’ho preguntava 
i em comentava que estaria bé tenir més oferta de cursos amb pro-
fessors nadius d’Anglaterra.

Quan vas obrir la teva primera acadèmia, a Barcelona?

Primer vaig començar fent classes a casa, però tenia una llista d’es-
pera molt gran i vaig decidir obrir una acadèmia el 2004. Des del 
principi hi havia molta gent. I la gent s’ho anava comentant, el bo-

ca-orella va funcionar fins que, per exemple, l’any passat érem 300 
alumnes a l’acadèmia. A més donem classes en grans empreses i 
també online. Així que en total hi va haver algun moment de l’any 
passat que vam fer classes fins a 650 alumnes.

Com és la vostra metodologia?

El primer és que els nostres professors són nadius. A més, el tracte 
amb els nostres alumnes és molt proper i amb una metodologia 
molt comunicativa, molt dinàmica. Volem que els alumnes apren-
guin, però al mateix temps que s’ho passin bé. Els donem molta 
confiança perquè se sentin a gust, aquesta és la millor manera per 
aprendre. Una altra cosa important és que ensenyem l’anglès bri-
tànic, no l’americà.

A l’acadèmia que vas obrir el passat 5 d’octubre a Igualada són 
tot professors nadius?

A les classes dels més petits sempre volem que hi hagi algú que 
a més de dominar a la perfecció l’anglès també parli català molt 
bé. Així que a Igualada tenim a la Maria, una professora que va 
estudiar filologia anglesa. Però la resta de professors, per als que ja 
són més grans, són nadius.

Què és el més important per aprendre idiomes?

Tenir ganes d’aprendre, estar motivat. És important posar el teu 
món en anglès: llegir, mirar les sèries i pel·lícules en anglès, etc ... 
Fins i tot parlar en veu alta amb tu mateix en anglès, per practicar 
una mica. Jo, per exemple, ho faig amb el castellà, parlo amb els 
meus gats! (Riu)

Avui dia la relació dels nens i nenes amb l’anglès és molt més 

habitual que fa uns anys. Miren sèries, pel·lícules o els més 
petits fins i tot dibuixos animats. Amb tot això, aprenen més 
ràpid l’idioma?

Crec que a les escoles també posen més afany a ensenyar anglès, 
però crec que malauradament, encara que facin més hores, no han 
canviat la manera d’ensenyar. Segurament els nens tenen millor 
nivell ara, però és difícil que els agradi a l’escola. Això sí, els nens 
aprenen més ràpid que els adults.

Els adults també tenen més interès? Hi ha més adults en classes 
que abans?

Sí, ara mateix encara hi ha més nens que adults, però el percentat-
ge d’adults ha pujat en els últims anys. S’han adonat que dominar 
l’anglès és important per als seus treballs i trobar-ne de millors. És 
per això que en els últims anys han pujat les inscripcions d’adults.

Què és el que més t’agrada d’ensenyar?

Ensenyar anglès és la meva passió, la meva feina i el meu hobby. 
És la meva vida, m’encanta! En el meu temps lliure busco material 
per a les classes, penso en com enfocar les classes, etc ... I les pro-
fessores que tenim a l’acadèmia també són d’aquest tipus, la seva 
passió, la seva vocació és l’ensenyament. I per això són professores 
que estan molt de temps amb nosaltres. El que més m’agrada és 
veure’ls com aprenen, com evolucionen, com guanyen confiança 
i com se’ls obren més portes gràcies a millorar el seu anglès. Per 
exemple, si algú va de vacances a Londres i quan torna em co-
menta amb molta alegria que ho entenia tot, a mi això m’encanta!

   

La pandèmia afecta a les neurones. Ho diuen els especialistes i també es veu en la crispació creixent per les ‘diferències de tracte’. Entitats que no 
volen discrepàncies en la seva junta i ‘demanen’ que se’n vagin els qui no comparteixen els criteris de ‘qui mana’. Gent farta dels ‘errors’ del SEPE. La 
resposta ‘falta de personal’ a una demanada municipal sobre el servei de correus. ‘L’atenció’ mèdica per telèfon. La mentida de dir que ‘estava resolt’ 
el problema dels treballadors que no havien pogut entrar a la Conca pel tancament perimetral. La ‘discriminació’ dels que treballen en un súper, 
recullen la brossa, o són autònoms, davant els protocols ‘protectors’ per altres col·lectius. Les ‘mesures’ per a les escoles, ‘oblidant-se’ del transport 
públic i altres ‘espais comunitaris’. Criteris absurds quan uns ‘no poden entrar’ en uns locals, mentre que d’altres sí. L’estupor dels que han de ro-
mandre tancats al seu poble, ciutat o habitació, mentre altres van on volen. Denuncies per manca de solucions. Falta respecte i sobra discriminació. 
Massa normes fetes amb els peus i de lògica absurda. Així no s’aturarà la covid i la gent ja està tipa de tants ‘xitxarel·los creguts’ amb toga, o sense. 

“Gaudeixo veient com els alumnes 
evolucionen, aprenen, guanyen 
confiança i se’ls obren portes”

  Marc Vergés Albareda @marcverges8
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Espai patrocinat per:

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

PROFESSORS NADIUS

MATRÍCULA GRATUÏTA
Amb 15 anys
d’experiència

Entra i informa’t!

666 066 270   www.osullivansLA.com
osullivansla@gmail.com    Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada


