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L’EDITORIAL

Onze de Setembre
Encarem una Diada en moments d’incerteses. Els 

independentistes, sense un full de ruta consen-
suat, estan tenallats per la frustració de veure’s 
atrapats en lluites caïnites que provoquen ad-

hesions incondicionals i enfrontaments insuperables. Per 
a l’alcaldessa del Cap i Casal, un referèndum pactat amb 
l’Estat, és una ximpleria que no interessa a la gent. I per als 
poders de l’estat, d’aquest 
tema no hi ha res a parlar 
perquè la llei no ho permet. 
Tres posicionaments ben 
diferents per interpretar 
una mateix conflicte social.
Fa temps que la Diada ha 
deixat de ser una celebració 
festiva i reivindicativa de la 
derrota militar el 1714, per recordar el que som com a 
poble, el que es va perdre en aquella guerra i el que, any 
rere any, es va avançant en la construcció nacional. Les 
manifestacions massives han perdut volum i per alguns 
aquest cansament és la demostració de la confusió actual 
derivada de com interpretar les accions que portaren a 
l’1-O del 2017 i la repressió posterior dels que volen un 
independentisme definitivament vençut. 
Tothom es fa la seva composició dels fets des dels postu-
lats personals o del seu partit, però en un corrent domi-
nant i generalitzat de la cultura negativa del NO. No és el 

moment, ara no toca, no es pot fer res pel canvi climàtic, 
no puc donar suport a aquells que no pensen igual. Res 
a compartir, malgrat es comparteixin, al menys oficial-
ment, objectius comuns de país. 
Hi ha qui veu la confrontació com a un final inevitable. 
Altres ho fien a finestres d’oportunitat que vindran d’Eu-
ropa. O els que creuen que s’ha de dilatar el moment, 

per assegurar-se els fons 
necessaris per la mar-
xa d’una economia que 
es troba en una cruïlla 
de canvis estructurals 
significatius. Malaura-
dament no s’aprèn dels 
errors comesos. Una i 
altra vegada es repetei-

xen situacions semblants, sense que es modifiquin plan-
tejaments, accions i resultats.
La vida no deixa de ser un camí on es transita individual-
ment i social. El èxits més rutilants ja porten la llavor d’un 
fracàs futur i aquest no deixa de ser una oportunitat per 
obrir-se a noves opcions. Ningú pot evitar el que li arriba, 
sovint fruit de circumstàncies fora del seu  control. Però 
tots podem decidir l’actitud amb què enfrontar-nos-hi. A 
cada caiguda cal aixecar-se i continuar endavant. Amb 
voluntat, fe, constància, treball i abnegació. Alguns en di-
uen coratge. Altres senzillament voler ser. Bona Diada. 

A cada caiguda cal aixecar-
se i continuar endavant. Amb 
voluntat, constància i treball

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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El papa Francesc, entrevistat per 
la COPE, va dir “a Europa hi ha 
hagut casos d’independència, com 
Kosovo, fets històrics caracteritzats 
per particularitats. El cas d’Espanya 
són els espanyols qui l’han de jutjar, 
però per a mi el més clau en qual-
sevol país amb aquests problemes 
és preguntar-me si s’han reconciliat 
amb la pròpia història. No sé si Es-
panya està totalment reconciliada, 
i si no ho està ha de donar pas a la 
reconciliació amb la pròpia història, 
que no vol dir claudicar del posi-
cionament propi sinó entrar en un 
procés de diàleg i reconciliació. Les 
ideologies són les que impedeixen 
qualsevol procés de reconciliació i 
el destrueixen.”

Josu Urrutikoetxea, conegut com 
Josu Ternera, històric militant 
d’ETA, ha estat absolt pel Tribu-
nal Penal de París perquè “no hi ha 
elements materials ni intencionals 
que demostren que entre el 2011 i 
el 2013 milités a ETA ja que mante-
nir comunicació amb membres de 
l’organització no pot ser prova per 
acusar-lo de pertànyer-hi.”

Laura Borràs, presidenta del Parla-
ment de Catalunya, va explicar que 
“aquest any s’ha atorgat la Medalla 
d’Honor del Parlament de Catalu-
nya als represaliats del procés i als 
col·lectius jurídics que els defen-
sen. El guardó expressa la voluntat 
d’acompanyar institucionalment a 
qui sofreix persecució per defensar 
el dret dels ciutadans a decidir el 
futur de Catalunya.”

Juan Carlos I, rei emèrit ara resi-
dent als Emirats Àrabs, s’ha quei-
xat de que la Fiscalia del Tribunal 
Suprem hagi demanat a la justícia 
helvètica “informació sobre els 
meus comptes bancaris” tot i que 
la fiscalia digui que “no es tracta de 
cap dictamen, sinó que els indicis 
hauran de confirmar, descartar o 

obrir altres vies d’investigació”. I 
l’advocat del monarca ha afegit que 
“es conculquen de manera evident 
el principi de la presumpció d’in-
nocència que empara tot ciutadà.” 
I és que en l’escrit la fiscalia es-
pecifica que “hi ha indicis de que 
hagi actuat com comissionista in-
ternacional, incorrent en delictes 
de suborn, blanqueig de capitals, 
contra la hisenda pública i tràfic 
d’influències.”

Josep Lluís Alay, cap de l’oficina del 
president Puigdemont, és conside-
rat “sospitós” per la Guardia Civil 
per haver mantingut una conver-
sa amb un empresari rus. Malgrat 
que la fiscalia considera que “s’ha 
d’arxivar el cas perquè aquesta és 
una investigació prospectiva, que 
vulnera els drets i llibertats indivi-
duals més elementals d’una socie-
tat democràtica”. Joaquin Aguirre, 
titular del jutjat d’instrucció 1 de 
Barcelona, ha dit que cal investigar 
“per si és una pantalla per finan-
çament il·legal d’un partit.” I The 
New York Times se n’ha fet ressò, 
segons Alay “aprofitant el govern 
de l’estat pels seus interessos la ri-
valitat americana amb Rússia”.

Des de quan 
som indepen-
dentistes?
El meu representant del Brasil em va 
convidar a dinar a casa seva. Era un ho-
landès perseguit pels nazis que feia molts 
anys que vivia a Sud-amèrica, primer 
a Montevideo i posteriorment a Porto 
Alegre, la ciutat on ens trobàvem. Tot i 
que érem a l’hivern austral no feia fred, 
i vam dinar al jardí. Teníem previst que 
després de dinar aniríem a visitar una fà-
brica, però a mig dinar ens van avisar que 
no hi anéssim fins a l’endemà, ja que els 
havia sorgit un imprevist. Vam acordar 
anar-hi l’endemà, i ens vam quedar fent 
sobretaula tota la tarda. Vam comentar 
la situació política d’Espanya i els dubtes 
que generava. Aquells dies el dictador es 
trobava ingressat a l’hospital, i el substi-
tuïa provisionalment el seu successor in 
pectore. Tot plegat, vist des de l’estranger, 
no generava gaire confiança. Ell em deia 
que, quan el dictador es morís, a Espanya 
hi podria haver una revolució, però jo 
li vaig respondre que una cosa així difí-
cilment passaria. I és que contràriament 
al que havia passat als anys trenta, amb 
una societat empobrida que no tenia res 
a perdre, quaranta anys més tard els es-
panyols havien prosperat. A banda del 
lloc de treball oficial, molts treballadors 
tenien una segona ocupació que, nor-
malment, es retribuïa en negre. Qui volia 
treballar, treballava i, tan aviat com po-
dia, el treballador es comprava un cotxe 
i un apartament o una torreta a fora per 
anar-hi els caps de setmana. Aquest era el 
nostre context socioeconòmic.
El meu representant coneixia Catalunya, 
i a la conversa va sorgir també la incòg-
nita sobre el futur del nostre país. Va co-
mentar a la seva dona que aquells dies 
que jo m’estava al Brasil, cada vegada que 
teníem una conversa amb un proveïdor 
i em preguntava si era espanyol, jo sem-
pre responia que era de Barcelona, i mig 
de broma afegia que no estava gens clar 
que tots els catalans es consideressin es-
panyols. Hay un debate vivo sobre ello, ya 
que no todo el mundo considera que Ca-
talunya sea España, aunque sí la mayoria 
de la población. Yo mismo, sin ir más le-
jos, no me sentiria cómodo definiéndome 
como español, vaig afegir per deixar les 
coses clares.
Aquesta conversa va tenir lloc l’any 1974, 
i sempre que m’ho pregunten acostumo 
a respondre que soc independentista des 
que tinc ús de raó. Ara bé, sort en tenim 
de les noves conversions a l’independen-
tisme que s’han produït, molt especial-
ment, a partir de la garrotada anticatala-
na que va representar la sentència sobre 
l’Estatut. Si no fos per això, avui els inde-
pendentistes seguiríem sent quatre gats.

MIQUEL SAUMELL
@MIquelSaumell
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Al llarg de la història hem atribuït el 
lideratge a una determinada po-
sició laboral i/o estatus social (ge-
rent, president, directora…) o bé a 

un personatge carismàtic concret (líder polític, 
social, religiós...). Burns proposà el model de 
lideratge transformador que apuntava ja a un 
model on els lideratges poden ser compartits 
i on els líders es transformen per les respostes 
que obtenen dels seus seguidors/es. Passem del 
model de lideratge transaccional, molt basat en 
el líder carismàtic, cap a un model transforma-
cional.
Però si la visió està únicament centrada en el 
rol del o la líder no ens permet reconèixer els 
lideratges efectius o microlideratges. Bob An-
derson, fundador i president de The Leadership 
Circle, va demostrar que prop del 40% dels èxits 
d’una empresa venen determinats pels seus li-
deratges efectius. I per tant, de la capacitat que 
tenen les persones de liderar la seva àrea con-
creta de responsabilitat. Aquest èxit ens està 
parlant molt probablement de la capacitat dels 
i les líders de fer possibles les coses. Si entenem 
com a líder algú capaç de fer que les coses pas-
sin, hem d’acceptar que tothom té la capacitat 
de liderar.
El que cal és identificar en què o quines àre-
es concretes de responsabilitat té possibilitats 
de liderar cada persona. Per això és tan vàlid, 
des d’aquest punt de vista, el model de selecció 
dels recursos humans per competències, per 
exemple. Si tenim en compte les intel·ligències 
múltiples que va descriure Howard Gardner, 
sembla clar que cada persona compta amb unes 
competències específiques que li permeten li-

derar una sèrie de tasques molt probablement 
vinculades a la seva intel·ligència predominant. 
El lideratge ha de promoure doncs, la interacció 
d’aquestes competències i habilitats.
El nostre model educatiu i productiu a poc a 
poc s’hi està adaptant, potser no tant o al ritme 
que voldríem, però sembla que estem transitant 
d’un model essencialment competitiu cap a un 
model més cooperatiu, on s’intenten destacar 
les competències i habilitats múltiples, per com-
binar-les entre sí perquè aportin majors benefi-
cis col·lectius.
Però encara hi ha models que aposten per fer un 
pas més endavant. Part de l’èxit de moltes espè-
cies animals ha estat la criança cooperativa. Els 
éssers humans com a éssers socials hem après 
i hem crescut amb models de criança compar-
tida. D’entrada amb la mare, el pare i la família 
extensa i seguidament la resta de la “tribu”. Part 
de l’èxit de la nostra supervivència ha estat pre-
cisament créixer amb aquesta compensació i di-
versitat de models de criança que, en definitiva, 
són diferents estils de lideratge. No em negareu 
que fer créixer un infant requereix de moltes 
dosis d’emprenedoria i de lideratge.
El model vertical de poder omnipotent és un 
model que cada cop és més caduc. S’ha de-
mostrat que és menys productiu i a la llarga és 
menys eficaç i eficient. Hi ha persones capaces 
de combinar múltiples estils de lideratge que 
modulen molt bé cada situació, aquestes perso-
nes esdevenen grans líders, però sostenir-se en 
el temps és molt difícil i són tan excepcionals, 
que n’hi ha ben poques.
L’aposta pels models de colideratge, en canvi, 
implica que el lideratge sigui portat a terme de 

forma conjunta. Les competències combinades 
dels dos o més líders són molt més enriquido-
res i compensadores que en un model de lide-
ratge únic. L’avantatge d’aquest model és que 
requereix més humilitat, consens i una major 
protecció davant de models d’autoritarismes. 
Ara bé, el colideratge requereix d’altra banda 
d’una gran visió i propòsit compartit i d’una 
gestió de l’ego i els protagonismes personals 
que si no està ben compensat poden acabar ge-
nerant una fractura important. Els equips que 
són liderats per dues o més persones corren 
el risc de ‘matrimoni mal avingut’. Per això és 
tan important cultivar la relació personal en els 
colideratges. Això significa establir una bona 
base de confiança generant un clima intern de 
cooperació enlloc de competició. I molt de res-
pecte.
Les organitzacions del tercer sector hem de 
poder ser model del creixement cooperatiu, i 
fer-hi una aposta per trencar la dinàmica ego-
centrista i unipersonal que proposa el model 
capitalista com a èxit. Correm el risc que els 
lideratges del futur, siguin líders que han be-
gut de l’èxit de moltes K de seguidors, que han 
construït el seu lideratge transformant-se a 
través de likes, un retorn que no deixa de por-
tar-nos a la vella història del mite de Narcís.
La transformació és possible. La pandèmia 
ens ha permès reinventar-nos i repensar molts 
procediments. Potser ara és el moment d’em-
prendre un model més transversal, que situï a 
les persones treballadores al centre. I que els i 
les líders des de qualsevol de les seves posicions 
liderin sempre posant les persones al centre de 
la seva atenció.  
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De la competició a la cooperació. Coliderar 
per posar les persones al centre de l’atenció

Creus que s’hauria de tornar a obrir l’oci nocturn?

 Sí 56,9%  No 43,1%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

MERITXELL CAMPMAJÓ
Dirigeix el programa de Me-
sures Penals Alternatives que 
gestiona Intress. Impulsora del 
servei Prevensi.es

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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ÒMNIUM CULTURAL
En l’any del 50è aniversari Òmnium Anoia ha concedit el Premi al 
Compromís Cultural als seus fundadors, aquells igualadins que ara 
fa 50 anys van posar-se al capdavant de l’entitat a la nostra comarca.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

RESTES DE PODA: 
QUAN EL MAL SERVEI 
ESDEVÉ PERILL
Núria Loreto Sanz

Estic francament perplexa amb la poca 
-nul·la?- flexibilitat del departament de 
recollida de deixalles orgàniques, més 
concretament amb la recollida de res-
tes de poda, que gestiona Anoia Verda 
en el municipi d’El Bruc, al qual per-
tany la urbanització Montserrat Parc, 
on tenim el nostre domicili.
A casa nostra hi ha 1800 metres qua-
drats de pineda amb una mica de jardí 
que cal cuidar molt per evitar que hi 
hagi risc d’incendi. Ens preocupem de 
podar-ho tot i de mantenir-ho en per-
fectes condicions, però la recollida de 
les branques, els matolls i l’herbam es 
ben precària: des de l’ajuntament ens 
lliuren un sac de ràfia de menys de 
70x70x70 cm per habitatge, clarament 
insuficient en el nostre cas, a més d’ine-
ficaç (s’estripa en menys de 5 usos), an-

tihigiènic, incòmode d’emprar i volàtil 
(amb els cops de vent que sovintegen a 
la nostra zona, sembla més un estel que 
no pas un sac de recollida).
El nostre sac s’ha estripat i ha volat 
un munt de cops. A més del trastorn 
d’aconseguir-ne un de nou, ja que els 
horaris d’atenció a l’ajuntament són 
incompatibles amb l’horari laboral, el 
treballador del camió de recollida no 
empatitza gaire amb el veïnat a qui, en 
teoria, serveix: tot i que fem servir uns 
contenidors comprats expressament 
per facilitar la tasca de desbrossament 
i neteja dels arbres i el sotabosc, ha de-
cidit que no recull les restes de poda si 
no hi són en el seu sac-parrac.
Tot i que paguem els nostres -elevadís-
sims- impostos de recollida d’escom-
braries, la negligència d’Anoia Verda 
fa que les restes de poda acumulades 
siguin un perill per al Parc Natural de 
la Muntanya de Montserrat. On no 
arribi Anoia Verda hauran d’arribar 
els bombers? Deixarà de passar-nos 
rebuts l’ajuntament d’El Bruc per un 

servei que no dóna? És normal que 
es contempli un sac per habitatge i no 
per parcel·la o per metres quadrats de 
bosc?
Necessitem una solució amb urgència, 
hi ha alternatives més sostenibles, per 
exemple, canviar els sacs per conteni-
dors o crear un punt de recollida a la 
urbanització. Només demanem que 
penseu en opcions idònies per a les 
zones rurals. Des de Barcelona potser 
quedem lluny, però de debò que ens cal 
una resposta: un bosc amb pins pot con-
vertir-se en una bomba de rellotgeria. 
Com hem de tenir cura de la prevenció 
d’incendis i mantenir desbrossades les 
nostres parcel·les si des de l’ajuntament 
no rebem les eines que cal?
Hi ha precedents d’altres reclamacions 
ateses, com ja es va fer en casos particu-
lars de veïns que necessitaven més d’un 
contenidor groc i l’ajuntament els hi va 
concedir, esperem que la nostra no cai-
gui en un sac foradat, ja en tenim prou 
amb el que ens han lliurat per a les res-
tes de poda, gràcies.

CARTA D’AGRAÏMENT 
A L’HOSPITAL 
UNIVERSITARI 
D’IGUALADA
Joan Vila Massana

Voldria agrair a tot  l’equip de l’hos-
pital d’Igualada el tracte rebut durant 
el meu ingrés hospitalari. Així com 
també a tot el personal administratiu 
i de neteja, a les infermeres de planta i 
especialment a l’equip de cirurgia que 
va atendre el meu cas.
En aquells moments especialment 
delicats, la seva professionalitat, paci-
ència i dedicació van fer més fàcil la 
meva recuperació. D’aquesta manera, 
la simpatia del personal de planta va 
ser molt d’agrair durant el meu ingrés.
En aquests moments és quan una per-
sona veu que tenim uns grans profes-
sionals al nostre sistema sanitari, de 
vagades poc valorats.
Moltes gràcies.
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Comes

En realitat aquesta columna 
la podia haver titulada Fu-
lles, o Arbre, o Humanitat. 
Qualsevol dels substantius 

dels trons hauria estat un bon re-
clam per cridar l’atenció sobre un 
cartell que ha despertat (justament) 

les ires de bona part d’aquells als quals s’adreça. Però 
això és una secció de llengua, per això he posat per 
títol no pas un mot sinó un signe tipogràfic (i si la 
memòria no em falla, diria que és la primera vega-
da), el més gramaticalment rellevant de l’assumpte.
La qüestió és pertinent per partida doble. D’entrada, 
perquè de comes n’hi ha dues, és a dir, que es trac-
ta gairebé de reiteració; però sobretot perquè no és 
ni el primer ni el segon cartell que en dates recents 
conté pífies gramaticals. A aquestes altures, després 

PAU VIDAL

de tants casos controvertits (inclòs aquell famós ‘Mai 
caminaràs sola’ de l’ANC de fa tres o quatre anys, que 
hauria d’haver estat ‘No caminaràs mai sola’), no en-
tenc com una institució com la Generalitat, i trac-
tant-se del cas que es tracta (el cartell de la Diada!), 
no el fa revisar per un especialista. Però un especia-
lista de debò, no el cunyat del funcionari de la tau-
la del costat, que “és el que en sap més del despatx”. 
Perquè no em faran creure que cap professional de la 
correcció ha donat per bona la segona coma, la que 
separa “L’arbre” de “és la humanitat”, és a dir, subjecte 
de predicat. La mare de totes les comes criminals (tal 
com la va batejar el lingüista peruà Alfredo Valle), 
la primera que aprèn qualsevol estudiant de llengua 
que no s’ha de posar.
Però és que de fet fins i tot l’altra, la que separa les 
dues oracions (“Som fulles d’un mateix arbre” i “L’ar-

bre és la humanitat”) és innecessària. S’hi pot posar, 
si es vol, i els qui en són partidaris al·leguen les habi-
tuals raons de pausa en el discurs i tota la pesca, però 
la feta és que allà enmig hi ha una conjunció copula-
tiva (altrament coneguda com a “i”) que ja fa aquesta 
funció. Cosa que corrobora, i aquesta segurament és 
la prova més evident de l’absurd de totes dues comes, 
el text breu que acompanya la piulada amb què la 
Generalitat va presentar el cartell. I què diu aquest 
text? Llegiu-lo amb atenció: “Som fulles d’un mateix 
arbre i l’arbre és la humanitat”. Exactament el mateix 
lema del cartell però sense cap coma ni una. Tal com 
ho escriuria espontàniament qualsevol persona que 
no s’hagués deixat contaminar per elucubracions 
gramaticals innecessàries.
Si ja comencem així, la Diada d’enguany promet ser 
ben galdosa. 
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Aquest any entre la 
pandèmia de la co-
vid-19 i la dels par-
tits polítics catalans 

i espanyols, no sembla que hi 
hagi una gran voluntat d’anar a 
les manifestacions de l’Onze de 

Setembre. I malgrat tot, hi anirem.
Serveix d’alguna cosa manifestar-se l’Onze de 
Setembre? Honestament crec que no. L’Estat es-
panyol no ens fa mai cas, siguem la quantitat de 
persones que siguem al carrer, li rellisca. Com li 
ha relliscat els centenars de milers de concentra-
cions per tot Catalunya, durant els tres anys i vuit 
mesos que hem tingut els presos polítics empre-
sonats. El gobierno ha donat els indults quan li ha 
convingut perquè a Europa començaven a mos-
quejar-se, amb independència del que els ciuta-
dans de Catalunya volguéssim.
L’Estat espanyol és immune a les nostres necessi-
tats. Una mostra, i ben petita, l’hem vista aquesta 
mateixa setmana: Un cop s’han eliminat alguns 
peatges de les autopistes catalanes, s’han produït 
encara més col·lapses circulatoris perquè la fins 
ara concessionària s’ha negat a aixecar totes les 
barreres. Ni la trucada del conseller d’Interior, ni 
els més de trenta quilòmetres de cues han estat 
suficients per que un simple empleat fes aixecar 
una barrera més, de les 5 que hi havien obertes. 
Un sol empleat d’una empresa -que durant 55 
anys ens ha estat espoliant amb els peatges més 
cars d’Europa- mana més que el conseller d’inte-
rior de la Generalitat de Catalunya.
Estic segur que això no hauria succeït en cap de 
les autopistes que envolten Madrid.

Aquesta voluntat de perjudicar-nos als catalans 
-tant als indepes com als unionistes- no és pre-
vist que variï ni a curt ni a mitjà termini, ans al 
contrari. Els partits d’extrema dreta i els de dreta 
extrema, han fet de l’insult i la negació de Cata-
lunya el seu ideari. Un ideari que fins i tot estan 
comprant les esquerres catalanes. Segons Illa es-
tem en la pitjor dècada dels darrers 300 anys i 
segons la Colau que els catalans ens pronunciem 
mitjançant un referèndum és una tonteria. Quin 
nivell polític!
Posades així les coses, val la pena sortir a mani-
festar-se l’Onze de Setembre?
Naturalment que sí. No sortiré a manifestar-me 
per convèncer Madrid, o al PSC i encara menys 
als deixebles de Frau Colau (ai el dia que s’obrin 
els calaixos de l’ajuntament de Barcelona). Sorti-
ré a manifestar-me perquè l’Estat encara no m’ha 
pogut treure la meva llibertat. Els meus diners en 
forma d’impostos i els meus drets, me’ls furta cada 
dia, però la llibertat no me la podrà furtar mai. 
A l’època de la sedació pujolista ens varen fer 
creure que vivíem en un oasi, l’Onze de Setembre 
es va convertir en una diada de sardanes i flors 
als monòlits. Ara però torna a ser una jornada de 
lluita i, siguem pocs, molts o moltíssims, segui-
rem reivindicant la llibertat de Catalunya, fent el 
que cal fer: exercint-la. 

Sortiré a manifestar-me perquè 
l’Estat encara no m’ha pogut treure la 

meva llibertat

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Un altre Onze de 
Setembre

Tot és jove, poesia i música

Ara fa uns anys l’Ajuntament va 
fer una remodelació integral del 
carrer Comarca d’Igualada (que 
per cert, van haver de pagar els 
veïns). Aquesta remodelació va 
fer treure els pins enormes que hi 
havia a la vorera i que l’aixecaven 
amb les seves arrels, fent-la peri-
llosa per als vianants. Doncs bé 
actualment la vorera torna a estar 
aixecada malgrat el canvi d’arbres 
que s’hi va fer. Ningú va saber 
veure que aquests arbres actuals 
també aixecarien la vorera? No es 
va fer cap estudi des de l’Ajunta-
ment?

LA FOTODENÚNCIA
Fes-nos arribar les teves queixes acompanyades d’una fotografia

 i les donarem a conèixer públicament.
Envia’ns un correu a:  fotodenuncia@veuanoia.cat

Uns joves poetes es pre-
gunten de la poesia, el 
què, el com, el quan i el 
per què. S’ho pregunta-

ven ells i dirigien la pregunta a un 
hipotètic poeta qualificat. Això era 
en la sessió núm. 47 del 18 de maig 
del 2002 al Teatre de l’Aurora. Tot era 

jove aquell dissabte. Noies i nois estaven acompanyats 
per Rosa Maria Sànchez, directora de l’Escola Pia, Eva 
Gaset professora del Col.legi Marista i Elisenda Rosell, 
professora de literatura del Centre  Educatiu Montclar. 
En una de les fotos, es veu el grup dels joves “poetes” i, 
en l’altre, Francesc Pons i Daniel Vilarrubias, “Els so-
nadors de la plaça del Tany”, que aportaren a l’acte me-
lodies d’acompanyament. De tot això han passat molts 
anys. I em pregunto avui -quan aquell jovent és ja ple-
nament adult- on és aquella joventut, si encara practi-
ca poesia o tot ha quedat, només, en un bonic record 
escolar.
Però com que aquell dia sí que hi eren, uns amb pre-
sència física i altres a través dels seus treballs, rememo-
rem ara aquella sessió de Poesia Viva anoienca, que ens 
va deixar uns positius, molt positius, records. Aquell 
dia va entrar a l’Aurora aire fresc. Si Poesia Viva tenia 
raó de ser era perquè ha de ser això: viva. I per viva 
ha de fer ullet a la joventut. Un exemple: Irene Montes 
Amaya, del Montclar, hi participà amb una relació de 
“coses petites” per poetitzar: El tacte d’una camisa de 
fil acabada de planxar, quan et cau sobre la pell. / La 
claror del matí quan t’acaricia les ninetes dels ulls.  / La 

brisa que es passeja per tota la cara en sortir al carrer. / 
El sabor de la truita de patates que feia l’àvia quan sabia 
que hi anàvem a sopar. / L’olor dels carrers del meu po-
ble al capvespre dels dies d’estiu. / La visió d’un nen que 
s’enfada perquè no aconsegueix la seva ombra. / La cara 
de sorpresa d’un nadó en veure’s per primera vegada en 
un mirall. / L’escalfó del llit enmig d’uns llençols en una 
freda i humida nit d’hivern. / Les tardes fent conserva 
mentre escoltàvem les històries de joventut dels avis. / La 
disbauxa de la Festa Major, la llista de balladors i el sant 
Ofici...  Que en són de boniques i valuoses les “coses 
petites” en un món com el nostre, acostumat a valorar 
únicament les grans gestes. Potser valdria la pena atu-
rar-nos-hi , per tornar a aprendre de valorar els detalls 
aparentment insignificants.  
Altres títols de poemes que vam escoltar aquell dia: No-
més es per Tu. / La vida: un joc que no es pot recomençar. 
/ Des de la meva finestra. / Aquí em vas deixar. / Sí /. El 
clam d’un 8 de març. / El vent. / Les ruïnes de la torre. 
/ El drac. / Gaudí. / L’oceà. / Gaudí des de sempre. / La 
forma del color. / L’últim adéu. / El concerto. / Confiança. 
/ A la maçoneria. / Apago les estrelles.
I una reflexió personal, després de rellegir “Laberint en 
la foscor”, poema  que comença així: Negre... Fosc... 
Obscur. / Negre... Mort... Fred... / Fosc... Por... Incer-
titud... / Obscur... Buit... Infinit. Això, i el que segueix 
del text escrit per Cristina Félez dels Maristes, m’han 
recordat les meves llargues hores (dies, setmanes, pot-
ser mesos) reals-irreals de primers del 2021, amb sen-
sacions viscudes-no viscudes- a causa de la covid-19, a 
l’Hospital Universitari d’Igualada. Tremenda reflexió. 

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

Els equips socials d’aten-
ció bàsica han atès, 
durant el 2020, 3.689 

persones, quan l’any 2019 se 
n’havien atès a 3.164. Aquesta 
xifra representa un augment 
del 16% en l’any d’esclat de 
la pandèmia. Les principals 
problemàtiques han estat un 
27% econòmiques, un 20% 
salut i drogodependènci-
es, 17% mancances socials 
i un 12% habitatge. Això ha 
significat un total de 14.665 
entrevistes (tant presencials 
com telefòniques). D’aques-
tes atencions, hi ha 707 casos 
nous i alguns dels casos ate-
sos han sigut derivats a altres 
serveis.
Els ajuts d’habitatge s’han 
incrementat un 78%, benefi-
ciant a 116 persones. De les 
prestacions d’urgència social 
per a subministraments, se 
n’han beneficiat 261 famílies 
(37.479€) i s’han fet 333 in-
formes favorables d’exclusió 
residencial (cal recordar que 
durant la pandèmia hi va ha-
ver menys demanda d’ajuts 
perquè no hi havia talls de 
subministrament.)
Respecte al Banc de Queviu-
res, durant el 2020 s’han fet 
6.499 repartiments. S’ha atès 
675 famílies, un 42,7% més 
que l’any anterior, amb un 
total de 1.743 beneficiaris. 
La mitjana mensual de famí-
lies ateses durant el 2020 ha 
estat de 302, ha representat 
donar cobertura a una mitja 
de 838 persones al mes, amb 
una despesa municipal de 
100.770€ . El juny del 2020 es 
van posar en funcionament 

les targetes moneder per a 
les famílies monoparentals 
ateses fins aleshores al Banc 
de Queviures. El projecte va 
començar amb 30 famílies i 
actualment ha crescut fins a 
76 famílies amb un total de 
221 persones beneficiaries, de 
manera que al llarg d’aquest 
2021 l’Ajuntament d’Iguala-
da destinarà 87.000€ a aquest 
projecte.
Durant l’any 2020 s’han servit 
gairebé 8.000 àpats a domi-
cili, enfortint aquest servei i 
fent-lo més proper per tal que 
la persona pugui romandre al 
seu domicili habitual.
Pel que fa a per a infants, 
s’han destinat 18.233€ a ajuts 
de menjador, escola bressol, 
llibres, suport a l’escolaritza-
ció i extraescolars i 3.215€ 
per ajuts en farmàcia, ortodò-
ncia i ulleres.

El pressupost d’Acció Social 
de l’Ajuntament d’Igualada 
creix un 30% en els últims 7 
anys
El pressupost del departa-
ment d’Acció Social de l’Ajun-
tament d’Igualada, ha passat 
de 2.840.512,24 € l’any 2015 
a 3.718.840,59 € aquest any 
2021. Es tracta d’un incre-
ment del 30% que l’ajunta-
ment ha destinat a incre-
mentar el nombre d’ajudes. 
Això sí, aquest increment 
del 30% és el mateix que ha 
experimentat el pressupost 
municipal, que ha passat de 
dels 46 milions el 2015 als 60 
d’aquest 2021.
Des del Departament d’Ac-
ció Social que s’han iniciat 
nous projectes com les targes 
moneder, el punt d’assesso-

rament energètic o créixer 
en programes de suport a les 
persones a través del Servei 
d’Atenció Domiciliària social, 
dependència i teleassistència 
o arranjaments de pisos per 
fer-los accessibles.
La tinenta d’alcalde i regidora 
d’Acció Social, Carme Riera, 
ha estat l’encarregada de pre-
sentar les dades d’aquest in-
crement pressupostari i de fer 
un balanç de les accions que 
s’han dut a terme aquest últim 
any. Riera ha destacat la ferma 
voluntat del departament de 
Serveis Socials “per garantir 
la vetlla per les persones i per 
no deixar ningú enrere”. Riera 
ha destacat, també, que “més 
enllà d’atendre l’emergència 
social, treballem per conso-
lidar uns serveis que fan un 
acompanyament positiu, pro-
per i proactiu, en situacions 
de vulnerabilitat ja sigui per 
dificultat vital, familiar o eco-
nòmica, fent una atenció cen-
trada en la persona”.
En aquests últims anys, el De-
partament d’Acció Social ha 
crescut també en nombre de 
professionals per poder dis-

posar de professionals de re-
ferència (treballadors/es so-
cials i educadors /es socials) 
pera totes les persones que 
ho requereixin. El creixement 
permet oferir una atenció so-
cial primària universal orien-
tada a proporcionar la cura i 
els suports professionals per 
tal que les persones puguin 
ser ateses en el seu entorn ha-
bitual.
És per aquesta voluntat de 
millora continua que s’ha ha-
bilitat nous espais d’atenció 
a la gent gran, a la depen-
dència i a la discapacitat a la 
planta baixa de l’Espai Cívic 
Centre totalment accessible. 
Així mateix disposem d’un 
número de telèfon específic 
amb l’objectiu de apropar els 
servei a la ciutadania 93 115 
54 53.

Augmenten les hores del 
Servei d’Atenció Domicili-
ària
Una de les joies de la coro-
na són els Serveis d’Atenció 
Domiciliària que s’adrecen 
en general, a persones i/o 
famílies en situació de risc 

social o en situació de depen-
dència, i que es troben, per 
motius físics, psíquics o so-
cials, amb dificultats per rea-
litzar les tasques habituals de 
la vida quotidiana i garantir 
l’adequat desenvolupament 
personal i familiar. Des de 
l’Ajuntament es vol que les 
persones puguin estar el mà-
xim de temps possible a casa 
seva amb les millors condici-
ons possibles.
Pel que fa al suport al domi-
cili, el 2020 es va donar su-
port a 1.512 persones, el que 
suposa 40.869 hores d’aten-
ció, 10.095 hores més que al 
2015 i suposa una despesa de 
735.921€, 123.373€ més que 
al 2015. Actualment es dis-
posa de 1.051 aparells de te-
leassistència actius quan l’any 
2015 n’eren 852. D’aquests, 
330 són per persones de 
menys de 85 anys. Riera ha 
valorat positivament aquest 
“augment del servei, que 
acompanya l’envelliment de 
la població, i cal destacar que 
es fa sense copagament”.
En aquest sentit també se 
segueix amb el projecte d’ar-
ranjament de pisos per a fer-
los accessibles, i per tant fent 
obres sobretot per adaptació 
de banys, i fer entorns segurs.
El tràmit de renovació i tra-
mitació de les targetes d’apar-
cament per a les persones 
que tenen acreditada la mo-
bilitat reduïda també es farà 
en el nou servei de la planta 
baixa de l’Espai Cívic Centre. 
En aquest sentit, l’evolució 
de noves targetes emeses es 
la següent; l’any 2015 n’eren 
82, l’any 2019 en van ser 110 i 
l’any 2020, 82.

Creixen un 16% les persones ateses pels equips d’atenció bàsica
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La Botiga al Carrer celebra la 50a edició amb gran afluència 
de públic
REDACCIÓ / LA VEU 

El temps va acompa-
nyar i l’associació de 
comerciants Igualada 

Comerç va poder gaudir d’un 
gran dia en la 50a edició de 
la Botiga al Carrer. Aquest és 
un esdeveniment emblemàtic 
a la ciutat d’Igualada que no 
s’ha a agut d’interrompre mai 
durant vint-i-cinc anys.
Per als comerciants ha estat 
una edició molt especial tant 
per l’aniversari com pels mo-
ments d’incertesa que enca-
ra estem vivint a causa de la 
pandèmia. L’afluència de vi-
sitants va ser constant durant 
tot el dia i es va poder viure 
un ambient de festa tant al 
Passeig Verdaguer com als 
carrers del centre.
Igualada Comerç va aprofitar 
per convidar a la conselleria 
d’Empresa de la Generalitat 
de Catalunya, que va delegar 

al director general de Co-
merç, senyor Jordi Torrades. 
La presidenta de l’entitat, 
Laura Llucià, va rebre al di-
rector i el va acompanyar a 
l’Ajuntament per mantenir 
una breu trobada amb l’al-
calde Marc Castells i el regi-
dor de comerç Jordi Marcè. 
Tot seguit varen visitar els 
diferents carrers del centre 

per arribar al Passeig Ver-
daguer, on es va fer un breu 
acte institucional. Regidors 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
representants de Fira d’Igua-
lada, de mitjans de comuni-
cació i de col·laboradors de 
l’entitat es varen aplegar per 
acompanyar als comerciants. 
La visita al Passeig Verdaguer 
va tenir una parada al punt 

d’informació que tenia l’orga-
nització, on es va brindar per 
les 50 edicions i 25 anys de la 
Botiga al carrer d’Igualada.
En cada edició s’aprofi-
ta per aportar novetats per 
part d’Igualada Comerç. En 
aquesta ocasió, els expositors 
varen poder disposar d’espai 
pels seus vehicles en la zona 
blava, que els facilitava la 

seva feina. Per altra banda, 
Igualada Comerç va inaugu-
rar un arc inflable i una bos-
sa gegant de compra com a 
elements visuals que ajudin a 
la promoció de les activitats 
que es porten a terme pel co-
merç local.
En aquesta edició també es 
varen mantenir les mesu-
res de prevenció que s’esta-
bleixen pels esdeveniments 
(espai perimetrat, control 
d’aforaments, neteja de mans 
i mascareta en cas necessari), 
amb la col·laboració de Pro-
tecció Civil.
Com a activitats dutes a ter-
me, destaca la campanya es-
pecial d’acapte de sang, amb 
un total de vuitanta-nou per-
sones que es van apropar a 
fer la seva donació. Igualada 
Comerç vol agrair la impor-
tant participació de comer-
ços i en especial als ciutadans 
que hi varen participar.

REDACCIÓ / LA VEU 

Des d’aquest proper 
dilluns 13 de setem-
bre, el Departament 

d’Ensenyament de l’Ajunta-
ment d’Igualada obre el ter-
mini per sol·licitar els ajuts 
pel servei de menjador esco-
lar. Les bases que regulen els 
ajuts per a les famílies usuà-
ries del servei de menjador de 
les escoles d’educació infantil 
i primària d’Igualada durant 
el curs 2021-22, convocades 
pel Departament d’Ensenya-
ment es van aprovar al ple 
municipal del mes de juny.
Els ajuts estan dotats amb un 
import de 3,08 euros per àpat 
realitzat al centre i es dirigei-
xen a infants matriculats a 
una escola del municipi que 
utilitzen el servei de menja-
dor de forma habitual.
El termini de presentació de 
sol·licituds d’aquesta con-
vocatòria acaba al 30 de se-

tembre de 2021 i es realitzarà 
preferentment de forma tele-
màtica a través de l’e-tràmit 
habilitat per l’Ajuntament 
d’Igualada. Tot i això, també 
es podrà demanar cita prèvia 
per disposar d’un acompa-
nyament en la sol·licitud de 

S’obre el termini per sol·licitar els ajuts 
pel menjador escolar

l’ajut a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà trucant al 93 803 19 
50 per aquelles persones que 
presentin dificultats per a 
demanar l’ajut online. Podeu 
trobar tota la informació a 
www.https://tramits.iguala-
da.cat/Ciutadania

REDACCIÓ / LA VEU 

EDISTRIBUCIÓN in-
forma als seus clients 
i públic en general 

que, per incrementar la 
qualitat del servei elèctric, 
realitzarà uns treballs de 
manteniment i millora a la 
xarxa de distribució. Per 
aquest motiu, s’interromprà 
temporalment el subminis-
trament d’energia elèctrica, 
el proper dilluns entre 7 i 
8 del matí i també entre les 

14 i les 16, als carrers Grè-
cia, Irlanda i Portugal del 
polígon industrial de Les 
Comes. 

Talls de llum a alguns 
carrers de Les Comes el 
proper dilluns

Aurelio
649 186 153 / 93 481 76 87

VISA

Truca per explicar-me les teves 
inquietuds i junts buscarem solució.
Soc Aurelio i soc aquí per atendre’t 

en exclusiva.

Majors de 18 anys Tarifa 15€ 20min

Rosa
639 281 580 / 93 481 76 87

VISA

T’ajudo amb la meva 
saviesa i vidència. 

T’atenc personalment

Majors de 18 anys Tarifa 15€ 20min
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Poble Actiu critica el govern Castells per 
la lentitud de la reforma de Cal Badia
REDACCIÓ / LA VEU 

El procés de reforma de 
Cal Badia va comen-
çar l’any 2014 i, set 

anys després, l’espai continua 
sense tenir una programació 
d’activitat habitual i sense 
un projecte de gestió. La re-
gidora de Poble Actiu, Neus 
Carles, ha informat que el 
projecte de reforma de Cal 
Badia ha tingut un cost eco-
nòmic de 397.900 euros que 
han servit per a la reparació 
de la coberta, l’arranjament 
de la façana, l’adequació dels 
espais comuns, la instal·lació 
d’un ascensor i les obres per 
garantir l’accessibilitat, entre 
d’altres.
Per Poble Actiu, la demora 
de set anys en el procés de 
reforma de Cal Badia demos-
tra que el govern Castells “no 
tenen un projecte de ciutat 
pensat perquè el jovent pugui 
quedar-se a viure, treballar i 
participar a Igualada”. “Que 
Cal Badia es converteixi en 
un equipament juvenil de re-
ferència pel jovent de la ciu-
tat, un lloc on anar-hi a fer 
activitats i compartir espais 
amb altres joves hauria de ser 
una prioritat per la regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament 
d’Igualada”, cometen des del 
grup municipalista.

Aposta per l’autogestió
Pau Ortínez, regidor de Po-
ble Actiu, ha reclamat que 
Cal Badia sigui un equipa-
ment juvenil amb un model 
d’autogestió, en que un grup 
de persones i col·lectius de 
jovent siguin els responsables 
de gestionar l’equipament. Els 
equipaments juvenils poden 
ser una primera aproximació 
del jovent amb la participa-

ció col·lectiva i consideren 
necessari que la regidoria de 
Joventut promogui un model 
que cedeixi la iniciativa al 
jovent perquè pugui ser un 
espai de formació, autoor-
ganització i empoderament. 
Des de Poble Actiu conside-
ren que Igualada té un jovent 
amb moltes ganes de partici-
par i transformar la realitat, 
que té una gran capacitat de 
gestió de projectes col·lectius 
i que la regidoria de Joventut 
hauria de facilitar un espai 
perquè el jovent pugui auto-
gestionar-lo.
La candidatura municipalis-
ta lamenta que en paral·lel al 
procés de reforma de l’edifici 
no s’hagi arrencat un pro-
cés de participació per crear 
un grup de joves que pugui 
gestionar l’espai quan aquest 
pugui posar-se en marxa. El 
procés participatiu, que es 
va impulsar fa set anys, es 
va abandonar per la lenti-
tud del procés de reforma i 
des de llavors no s’ha fet res 
perquè l’espai compti amb la 
participació real del jovent. 

Consideren que Cal Badia 
es va crear per respondre a 
la demanda d’espais juvenils 
que es feia del col·lectiu Es-
pai pels somnis, i que “un 
cop desallotjat l’espai ocupat, 
el govern Castells va guardar 
el projecte al calaix perquè 
no creuen en la participació 
juvenil”.

Entitats juvenils sense es-
pais
Des de Poble Actiu reclamen 
que un dels usos que pot te-
nir l’espai és acollir entitats 
juvenils que no disposen 
d’espai propi on realitzar les 
activitats i que es veuen obli-
gades a utilitzar espais pen-
sats per altres usos. Concre-
tament, exposen que hi ha 
entitats com agrupaments 
escoltes, corals infantils i ju-
venils i grups de música que 
no tenen espais on realitzar 
les activitats de lleure, assajar 
o programar activitats.
En els darrers anys, diverses 
entitats d’educació en el lleu-
re i grups musicals han estat 
expulsats dels seus locals per 
l’increment dels preus del 
lloguer o per la venda dels 
espais. Un problema que ha 
estat traslladat per part de les 
entitats juvenils a la regidoria 
de Joventut però que l’única 
resposta que han rebut per 
part de les regidores de Jo-
ventut, diuen, ha estat el “si-
lenci administratiu”.

REDACCIÓ / LA VEU 

Del 16 al 22 de setem-
bre, l’Ajuntament 
d’Igualada s’adheri-

rà a la Setmana Europea de 
la Mobilitat. Un any més la 
ciutat apostarà per promoure 
hàbits de mobilitat més sos-
tenibles, segurs i saludables 
com són els desplaçaments 
a peu, en bicicleta, en trans-
port públic o amb vehicle 
elèctric, així com visualitzar 
els canvis possibles en l’ús 
de l’espai públic, millorar la 
qualitat de l’aire i la reducció 
de la contaminació.
Els objectius principals de la 
Setmana són principalment: 
estimular un comportament 
ciutadà, en relació amb l’ús 
del vehicle, compatible amb 
el desenvolupament urbà 
sostenible, la prevenció d’ac-
cidents de trànsit i la reduc-
ció d’emissió de gasos; sen-
sibilitzar la ciutadania sobre 
els impactes ambientals del 
transport; impulsar l’ús dels 
mitjans de transport soste-
nibles; potenciar un retroba-
ment de la ciutadania amb la 
ciutat i reflexionar sobre com 
afecta a la nostra salut l’ús 

excessiu del transport moto-
ritzat.
Miquel Vives, regidor de 
Mobilitat, ha explicat que la 
ciutat farà diversos actes. Es 
promourà el transport públic 
fent el dia del transport pú-
blic gratuït. Es faran talls de 
carrers per a promoure la pa-
cificació del transit. Diverses 
activitats en format de cami-
nades i descobriments de en-
torns naturals de la ciutat
Vives ha destacat que, aquest 
any, l’Associació Ciclistes 
Urbans, s’incorpora a les ac-
tivitats de l’ajuntament amb 
activitats pròpies i compar-
tides. Vives ha agraït la seva 
participació i ha convidat a 
les altres associacions de la 
ciutat a promoure activitats 
en aquesta setmana els pro-
pers anys.
Per finalitzar, Vives ha expli-
cat que tot i que la setmana 
vinent és la setmana de la 
mobilitat europea, des del 
govern “estem compromesos 
amb la mobilitat de la ciutat, 
impulsant la pacificació de la 
zona centre i de tota la ciutat, 
amb la millora de la seguretat 
viaria, i pensant a llarg temi-
ni amb el PMUS”.

Igualada se sumarà a les 
activitats de la Setmana 
Europea de la Mobilitat
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El projecte de masoveria urbana a 
Igualada cerca joves de 18 a 35 anys
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Iguala-
da, amb la col·labora-
ció de la cooperativa 

Obrint Portes SCCL, inici-
arà a finals d’any el primer 
projecte de masoveria urba-
na en clau social de la ciutat. 
Per aquest primer projecte, 
l’inici de les obres del qual 
està previst pel mes de no-
vembre, es cerquen joves 
d’entre 18 i 35 anys amb ne-
cessitats d’accés a l’habitatge 
per la figura de masovers.
L’objectiu del projecte és 
augmentar el parc d’habi-
tatges de lloguer assequible 
per persones joves a Iguala-
da mitjançant la masoveria 
urbana com a forma alter-
nativa d’accés a l’habitatge. 
Aquest model consisteix 
en un acord entre una part 
propietària d’un habitatge 
que requereix unes rehabi-
litacions per ser habitable, i 

una part masovera, les quals 
convenen una carència de 
lloguer per aquesta última a 
canvi de realitzar un seguit 
de millores a l’immoble.
Carme Riera, primera tinent 
d’alcalde ha explicat que “el 
projecte neix amb la vo-
luntat de posar en contacte 
propietaris d’immobles que 
requereixen rehabilitacions 
amb persones que necessi-
ten un habitatge i tenen els 
coneixements i el temps per 
fer les reformes”. D’aques-
ta manera, ha destacat Ri-
era, “els propietaris poden 
adequar i donar un nou ús 
als seus pisos per part dels 
masovers joves, que poden 
accedir a un habitatge i mi-
llorar-lo ells mateixos”.
Les persones que accediran 
a la condició de masover 
rebran una formació inicial 
bàsica per dur a terme les 
obres necessàries a l’habi-
tatge i el seu posterior man-

teniment. Aquesta forma 
de rehabilitació és un valor 
afegit del projecte, ja que su-
posa una reducció de costos 
econòmics, la corresponsa-
bilitat de realitzar millores 
del que serà el seu futur ha-
bitatge i l’aportació de nous 
coneixements en rehabilita-
ció i manteniment que li re-
porta als joves masovers.
La Cooperativa Obrint Por-
tes és una entitat d’iniciativa 
social amb seu a Lleida però 
sorgida a Igualada. El seu 
objectiu és promoure el dret 
a un habitatge digne i asse-
quible. Per dur-ho a terme, 
realitzen projectes de maso-
veria urbana en clau social 
amb persones amb dificul-
tats d’accés a l’habitatge.
Totes aquelles persones 
que estiguin interessades a 
conèixer més informació, 
poden enviar un correu a 
masoveriaurbanaigualada@
gmail.com.

REDACCIÓ / LA VEU 

Diumenge a la tarda, 
alhora que es duien a 
terme altres concen-

tracions arreu del país, també 
a Igualada ens varen aplegar 
una cinquantena de persones 
per sumar-se a l’exigència de 
Reforma del Reglament d’Es-
trangeria i de la joventut ex-
tutelada. Es tracta d’intentar 
evitar l’expulsió dels menors 
que han arribat a les costes 
del sud i de la desprotecció 
dels menors extutelats als que 
se’ls nega cap permís de resi-
dència i treball barrant el pas 
a una integració social neces-
sària tant per ells com també 
per la societat d’acollida.
I és que segons expliquen des 
de Unitat Contra el Feixisme 
i el Racisme Anoia, “en com-
plir els 18 anys la gran majo-
ria perd l’autorització de tre-
ball que tenen els menors de 
16 a 18 anys des de l’any pas-
sat per culpa de la Instrucció 
1/20 de la Secretaria d’Estat 
de Migracions”. Així, si no 
compten amb un contracte 
d’1 any i jornada completa, 
a partir de la majoria d’edat 
es queden només amb una 
autorització de residència no 
lucrativa que no els permet 

treballar. Un cop són majors 
d’edat tampoc poden reno-
var les seves autoritzacions 
de residència per no comp-
tar amb mitjans econòmics 
suficients.  No se’ls autoritza 
a treballar, però se’ls exigeix 
que demostrin ingressos pro-
pis (més de 500€ de mitjans 
propis en la primera renova-
ció i uns 2.000€ al cap de dos 
anys), quedant-se així en situ-
ació administrativa irregular 
i – finalment- es donen casos 
en què ni tan sols han pogut 
accedir per primera vegada 
a l’autorització de residència 
que els hauria correspost per-
què no va ser reconeguda la 
seva minoria d’edat en el seu 
moment o perquè l’adminis-
tració responsable de la seva 
guarda no va fer els tràmits 
corresponents.
Davant aquesta injusta situa-
ció que aboca aquests joves a 
l’exclusió no sols administra-

tiva, sinó sobretot d’exclusió 
social amb risc de ser expul-
sats, el manifest unitari llegit 
de forma compartida pels 
assistents a la concentració, 
denuncia la desprotecció a la 
infància migrant no acom-
panyada per part de l’Estat 
espanyol, també en el context 
fronterer
A l’acte es refermava la vo-
luntat dels presents, com a 
societat civil, que és la de 
comprometre’s a continuar 
denunciant els “atropella-
ments que es produeixen en 
els drets fonamentals d’aques-
ta població vulnerabilitzada”. 
“És el moment de fer front 
comú davant del racisme, la 
xenofòbia, les discriminaci-
ons… De realment no deixar 
ningú enrere i dotar d’opor-
tunitats a tota la població per 
construir una societat més 
justa i cohesionada”, afegei-
xen.

Una cinquantena de persones es 
concentren contra l’expulsió de joves 
extutelats
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Trobada entre Mossos i la UEA per 
seguir vetllant per la seguretat de les 
empreses
REDACCIÓ / LA VEU 

Les empreses i negocis 
poden estar subjectes a 
accions delictives, sigui 

per furts, robatoris o per la 
ciberdelinqüència -per citar 
alguns casos-; tot i que tam-
bé, el dia a dia pot carregar 
conseqüències negatives si 
no es té en compte un aspecte 
clau com ho és la seguretat, 
com per exemple, a l’hora de 
carregar i transportar merca-
deries o productes.
Per posar fil a l’agulla en 
aquestes qüestions i seguir 
col·laborant conjuntament; 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia va rebre en una reunió als 
Mossos d’Esquadra amb l’ob-
jectiu i la voluntat de realitzar 
diverses accions que puguin 
servir com a consells per a les 
empreses anoienques, però 
també, treballar en un aspec-
te molt important com ho és 
la prevenció.
Des de la patronal anoienca 
es vol col·laborar amb el cos 

policial per destacar el valor 
de la seva proximitat i ser-
vei públic per treballar per 
la comunitat i les empreses, 
posant a disposició als dife-
rents sectors empresarials de 
la comarca a través de tot un 
seguit de xerrades i conferèn-
cies sobre diversos aspectes 
relacionats en l’àmbit em-
presarial.
En aquest sentit, les conferèn-
cies giraran al voltant sobre la 
ciberseguretat i la ciberdelin-
qüència -la importància que 
les empreses inverteixin en 
seguretat informàtica-; una 
xerrada per parlar de la mo-
bilitat, transport, carreteres... 
Atès que recentment, la UEA 
va publicar el Llibre Blanc 
d’Infraestructures i Mobilitat 
de l’Anoia per posar sobre la 
taula les mancances i defi-
ciències que té la comarca 
quant a mobilitat i carrete-
res; una trobada pel sector de 
la logística i el transport per 
formar i resoldre dubtes so-
bre com posar bé la càrrega 

dels camions i tràilers i evitar 
qualsevol incidència o acci-
dent; i una altra, adreçada al 
sector immobiliari per parlar 
d’una altra preocupació latent 
com ho és l’ocupació dels im-
mobles.
Aquesta trobada va comptar 
amb la presència de Cristina 
Manresa, comissària i cap de 
la Regió Policial Central dels 
Mossos d’Esquadra; de l’in-
tendent Josep Guillot, sots-
cap de la regió policial central 
dels Mossos; del sotsinspec-
tor i sostscap de l’Àrea Bàsi-
ca Policial d’Igualada, Joan 
Maria Testagorda; de Ramon 
Roig, cap de l’Àrea Policial 
Bàsica de l’Anoia; de Joan Do-
mènech, president de la Unió
Empresarial de l’Anoia; de la 
gerent i secretària general de 
l’entitat empresarial, Paula 
Arias i de Joan Mateu, vice-
president de la UEA i presi-
dent de l’AEPIC (Associació 
Empresarial del Polígon In-
dustrial Les
Comes).

REDACCIÓ / LA VEU 

La Consulta Jove és una 
assessoria que presta el 
departament de Joven-

tut del Consell Comarcal de 
l’Anoia, un espai d’acompa-
nyament emocional destinat 
a joves d’entre 12 i 25 anys. 
Des de l’octubre de 2020 fins 
al juliol de 2021, aquest re-
curs ha tingut una molt bona 
acollida per part dels joves i 
els agents educatius del terri-
tori i ha dut a terme un total 
de 220 atencions a joves d’ar-
reu de la comarca.
La consellera de Joventut i 
LGTBI del Consell Comar-
cal, Carme González, expli-
ca que “aquesta iniciativa 
parteix de la detecció d’una 
necessitat de serveis i recur-
sos d’acompanyament, amb 
una base emocional, adreçat 
als i les joves de la comarca, i 
d’aquí va néixer aquest espai 
on compartir preocupacions, 
dubtes sobre sexualitat i re-
lacions, gestió de conflictes i 
emocions, on adquirir habi-
litats personals i socials per 
afrontar la vida”.
Les consultes ateses són molt 
diverses: algunes són dubtes 
o inseguretats, altres sorgei-

xen del malestar i altres de la 
voluntat d’augmentar l’auto-
coneixement, millorar les ha-
bilitats personals i aprendre 
a gestionar conflictes i rela-
cions. González afegeix que 
“en un moment tan compli-
cat com és l’actual, cal vetllar 
pel benestar emocional de 
les persones joves i, per això, 
des del Consell Comarcal de 
l’Anoia creiem i apostem per 
aquest recurs”.
El passat mes de juliol es van 
sumar al servei més munici-
pis i també es van ampliar les 
hores d’atenció en diversos 
ajuntaments que ja hi parti-
cipaven. Actualment, aquest 
recurs es pot trobar a Cabre-
ra d’Anoia, Calaf, Capellades, 
Els Hostalets de Pierola, La 
Llacuna, Masquefa, Piera, 
La Pobla de Claramunt, Sant 
Martí de Tous, Santa Marga-
rida de Montbui, La Torre de 
Claramunt, Vallbona d’Anoia 
i Vilanova del Camí, així com 
també a l’Oficina Jove del 
Consell Comarcal de l’Anoia.
Les persones joves interes-
sades a contactar-hi, ho po-
den fer a través del WhatsA-
pp 621 251 732 o del correu 
electrònic laconsultajove@
anoiajove.cat.

La Consulta Jove va 
atendre a 220 joves el 
curs 20/21
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REDACCIÓ / LA VEU 

La Veu de l’Anoia cele-
bra els 39 anys refer-
mant el seu lideratge.

Ho fa tant en l’edició en paper 
com en el digital, sent el clar 
referent d’entre els mitjans de 
comunicació de l’Anoia amb 
continguts propis.
Així doncs, per exemple, ve-
uanoia.cat és el digital líder 
de la comarca en pàgines 
vistes, segons l’OJD, un dels 
mesuradors d’audiències di-
gitals. El portal web de La 
Veu de l’Anoia encapçalava 
aquest rànquing amb 631.256 
pàgines vistes entre els mesos 
de gener i juny. Els altres dos 
digitals en sumen 568.978 un 
i 364.416 l’altre.
Entre les pàgines més visi-
tades en aquest període a 
veuanoia.cat hi ha l’enques-
ta sobre l’abocador de Can 
Mata, la petita nevada que 
va haver-hi a principis de ge-
ner, la nit de reis d’Igualada 
o l’amenaça amb una katana 
d’un veí de Montbui als Mos-
sos.
I també lidera el rànquing 
dels diaris digitals de la co-
marca segons ComScore, 
l’auditor oficial reconegut 
pels mitjans i els anunciants, 
que estableix el rànquing ofi-
cial de webs espanyoles. Se-
gons aquesta entitat, durant 
l’any 2020 veuanoia.cat va te-
nir 375.000 usuaris únics, el 
que més de la comarca.

2020, un any molt complicat
I és que aquests bons regis-
tres de La Veu de l’Anoia i ve-
uanoia.cat de l’any 2020 van 
arribar en un any molt com-
plicat, en què els lectors de-
manaven mitjans de comuni-
cació que els expliquessin tot 

allò que ha estat passant amb 
la pandèmia. I com a mitjà de 
comunicació de proximitat, 
La Veu de l’Anoia va entrevis-
tar a tots els sectors socials i 
econòmics de la comarca per 
conèixer les conseqüències 
de l’arribada del coronavi-
rus. I ho va fer sense deixar 
de publicar el diari cap set-
mana i mantenint actualitzat 
permanentment el seu portal 
web. Una feina que, unida a 
l’important canvi realitzat 
en l’actualització de la versió 
digital de la web, va valer el 
premi a la Millor Publicació 
de la Nit de la Premsa de l’As-
sociació de Publicacions Pe-
riòdiques en Català (APPEC) 
de l’any 2020.

Els lectors li posen un no-
table 
Un estudi elaborat per l’em-
presa Infortécnica per a 
l’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal (ACPC), 
realitzat a través d’entre-
vistes, indica que una àm-
plia majoria d’anoiencs (un 
63,7%) ha llegit en alguna 
ocasió La Veu de l’Anoia, a 
qui atorga una nota de 7,7 en 
credibilitat.
El treball de camp es va fer 
d’octubre a desembre de 
2020, a l’àrea de la comarca 
de l’Anoia. El 63,7 per cent 
de la població ha llegit algun 
cop la publicació impresa La 
Veu de l’Anoia. En l’última 
setmana l’han seguit 16.969 
persones que li dediquen un 
temps mitjà d’audiència de 
31,6 minuts durant el con-
junt de la setmana. El que 
equival al 6 per cent de share 
de premsa en paper.
D’altra banda, la versió web 
de La Veu de l’Anoia, ve-
uanoia.cat, és coneguda pel 

27,4 per cent de la població 
de la seva àrea, on 2.091 usu-
aris dedicats visiten la web 
durant més d’un minut en 
24 hores. Del global d’Inter-
net rep una mitjana de 2.709 
usuaris únics al dia, amb un 
temps mitjà de 2,4 minuts.

39 anys sent referència 
en la premsa comarcal de 
Catalunya
L’any 1982 la comarca de 
l’Anoia no tenia cap publica-
ció amb l’objectiu de cobrir 
informativament la totalitat 
del seu territori. Igualada 
comptava en aquells mo-
ments amb dues publicaci-
ons periòdiques amb uns 
continguts quasi exclusiva-
ment locals. Davant d’aques-
ta realitat, i a iniciativa d’un 
seguit de ciutadans, es va 
impulsar el projecte de crear 
un mitjà de comunicació in-
dependent que arribés a tota 

la comarca defensant criteris 
de territorialitat.
El 3 de setembre de 1982, ara 
fa poc més de 39 anys, naixia 
La Veu de l’Anoia, un setma-
nari comarcal pensat i escrit 
en català que arriba a tota la 
comarca.
Avui La Veu de l’Anoia és el 
periòdic d’àmbit comarcal 
més implantat a tota la co-
marca i punt de referència 
informativa. Formem part i 
som membres fundadors de 
l’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal (ACPC) 
i de l’AMIC (Associació de 
Mitjans d’Informació Cata-
lana).
Segons l’OJD, Comscore i 
Google Analytics, La Veu 
de l’Anoia és el primer peri-
òdic setmanal en català del 
país en difusió segons la seva 
àrea d’influència. Aquest fet 
fa que aquest periòdic repre-
senti per al comerciant una 

La Veu de l’Anoia celebra els 39 anys refermant el seu lideratge 
tant en el paper com en el digital

garantia per a la seva inver-
sió en publicitat. La Veu de 
l’Anoia no és diari d’un dia, 
és una publicació present a 
les cases, empreses i comer-
ços durant tota la setmana.
Una de les característiques 
de la premsa comarcal és la 
proximitat. Senzillament re-
collim el dia a dia tenint les 
pàgines obertes a tothom. És 
un complement a la premsa 
d’abast nacional per als lec-
tors que tenen un interès per 
acostar-se a l’actualitat co-
marcal.
A més, La Veu de l’Anoia 
manté estret contacte amb 
setmanaris de proximitat de 
les comarques veïnes, així 
com diaris d’abast nacional, 
amb qui comparteix con-
tinguts. Per exemple, hem 
col·laborat activament amb 
el diari “Ara” en la difusió de 
suplements especials dedi-
cats a la comarca.

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ

EMPRESA IGUALADINA
NECESSITA PERSONA

Interessats envieu CV:
a l’Apartat de Correus n.10 08700 Igualada

o bé registrecurriculum@gmail.com

Per al departament
comptable - fiscal 

i laboral.
Mitja jornada.



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Claus d’un bon procés de gestió
 del canvi a l’empresa

J

“El virus ha solucionado el exceso de oferta y de capacidad pro-
ductiva”.

“Tenim moltes #fortaleses i una finestra d’oportunitat en el context post-
covid, però cal #visió, estratègia i priorització de recursos. Una nova 
#indústria que garanteixi vertebració territorial i social: perquè la in-
dústria genera valor compartit i redueix desigualtats”.

“Cal millorar el funcionament del mercat elèctric. 
Els elevats preus perjudiquen la competitivitat del teixit econòmic i el be-
nestar de la gent”.

“Què hem de fer per no pagar tanta llum?”
“Els beneficis d’una bona gestió del canvi són 
que l’organització ha adquirit la cultura i l’ha 

posant dins del seu ADN”

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra
Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Economista, mare de tres nens i actualment directora 

general d’Indústria del Govern de la Generalitat | 
DG of Industry, Government of Catalonia @empresa

Un escrit està ben re-
dactat quan un tercer 
el troba, el llegeix i 
l’entén. Això no passa 

amb el sector de l’energia elèc-
trica: no tan sols amb les fac-
tures de les comercialitzadores,  
que potser és el més entenedor, 
sinó que cada dia hi ha rius de 
tinta en tots els mitjans de co-
municació escrita, totes les no-
tícies televisives en van plenes, 
el govern no parla d’altra cosa, 
i ningú no sap encara explicar 
per què puja, puja i puja el seu 
preu,  i pel que diuen,  continu-
arà pujant.

Es veu que el segment elèctric  
està fora de la llei de mercat,  
que quan n’hi ha poc és car, i 
quan n’hi ha massa és barat; és 
un entramat entre multinaci-
onals i estats i entre ells es re-
parteixen el pastís, i en aquest 
entramat, sembla ser, que el que 
porta la partida a guanyar són 
les multinacionals, perquè ni el 
mateix govern pot fer res per 
moderar els preus, quan aquests 
costos energètics aporten una 
important contribució a la in-
flació, que tindrà repercussions 
quantioses en les despeses de 
l’estat, com per exemple les pen-
sions, 2.000 milions segons el 
Confidencial.

Quant als consumidors,  resulta 
que es pot triar entre dues ta-
rifes: hi ha una tarifa regulada 
PVPC (Preu Voluntari pel Petit 
Consumidor) i una tarifa lliu-
re, que les comercialitzadores 
elèctriques ofereixen. La pri-
mera ha estat més perjudicada 
que la segona quant a l’augment 
dels preus, el 6,9 contra el 4,9 
% respectivament segons ad-
mès la ministra de “Transición 
Ecológica”, Teresa Rivera, en el 

Congrés de Diputats. 

El  mercat,  Endesa,  ofereix la 
PVPC com “Mismo precio a cu-
alquier  hora del dia”;  i Naturgy 
“Tarifas de luz con discrimina-
ción horaria de Naturgy” ofereix 
tres preus: el vall, el pla (un 43% 
més car), i el punta (un 129% 
més car respecte el preu més 
baix).

Cal  recordar que els trams ho-
raris són: el vall (entre les 0 i les 
8 hores del matí), el pla (de 8 
a 10 hores del matí, de 14 a 18 
de la tarda i de 22 a les 24 hores 
de la nit); i el punta (de 10 a 14 
hores del matí i de 18 a 22 a la 
tarda-nit).

El cost  de l’energia de les fac-
tures que paguem, a grans trets,  
és un terç del total, un terç 
d’impostos i un terç del peatges; 
aquests percentatges fluctuen  
perquè el preu de l’energia varia 
cada hora; el preu del gas s’ha 
multiplicat per 5,5, i el del CO2  
per dos; a més, l’IVA ha passat 
del 21 al 10% i s’ha suspès el 
l’impost a la generació (segons 
el portaveu del ministeri).

La finalitat d’aquest article era 
allò que hem de fer per no pa-
gar tan cara l’energia elèctrica: 
que si plaques solars a casa, que 
si canviar de tarifa o canviar de 
distribuïdora o que les protes-
tes socials o les xarxes  posessin 
en escac el govern... Doncs no, 
no cal fer res. El president del 
Govern d’Espanya, el Sr. Sán-
chez, en una entrevista a El País, 
d’aquest diumenge passat, asse-
gura que “Cuando acabe el 2021 
se habrá pagado de luz lo mismo 
que en 2018”.

El temps ho dirà!  

Llum

Fa molts anys que vaig sentir 
per primer cop l’expressió 
Gestió del Canvi (Change 
Management en anglès) i re-

conec la meva incredulitat inicial a 
dedicar temps i esforços a gestionar 
el canvi organitzatiu, de procés o sis-
tema en qualsevol organització. Amb 
el temps he vist que estava errat. Tot 
el temps que dediquis a fer una ges-
tió del canvi, és temps que t’estalvies 
després per intentar provocar el can-
vi desitjat i fins i tot, per fer que hi 
hagi alguna mena de canvi. És, rela-
tivament, fàcil canviar un ERP o una 
solució tecnològica i en canvi, no és 
tant senzill canviar la forma de treba-
llar del personal. I aquesta és la clau.

De l’article The-what-why-how-and-
how-of-change-management reco-
manat pel company Ramon Costa 
se’n desprenen algunes de les idees 
principals sobre el concepte Gestió 
del Canvi. Per exemple, segons l’arti-
cle està demostrat per diferents estu-
dis que fer una bona gestió del canvi 
és sis cops més probable que acon-
segueixis els resultats esperats que 
quan no es fa una bona gestió.

Hi ha tres efectes clars si seguim els 
passos adequats:

• Velocitat d’adopció. Augmenta la 
velocitat en que s’adopten els canvis.

• Grau d’ús. Millora el rati d’utilitza-
ció del nou sistema que volem imple-
mentar.

• Competència. El rendiment de les 
persones involucrades en el canvi és 
molt superior.

Els rols clau en tot procés de gestió 
del canvi són:
• Espònsors. Donen credibilitat i au-
toritat al canvi. Segons el volum de 
l’organització, hi pot haver diferents 
persones en diferents nivells

• Gestors de persones. Són les respon-
sables de transmetre els missatges de 
canvi a les persones afectades respo-
nent a la pregunta: En què m’afecta a 
mi el canvi?

• Cap de projecte. Tot projecte implica 
un canvi i per tant, aquesta figura tam-
bé hi juga un paper important
• Gestor del canvi. Desenvolupa una 
estratègia personalitzada i un conjunt 
de plans de gestió del canvi, inclosos un 
pla de patrocinadors, un pla de gestors 
de persones, un pla de comunicacions 
i un pla de formació
• Individu impactat (empleat). Pot 
contribuir de forma efectiva al canvi 
participant en el mateix, entenent la 
part emocional del canvi i identificant 
quina mena de suport necessita per te-
nir el control sobre el canvi que li afec-
tarà

Per tal que es produeixi de formar 
efectiva el canvi, és necessari que els 
individus canviïn i les organitzacions. 
En el cas dels individus, segons la me-
todologia Prosci, això passa quan hi 
consciència de la necessitat, desig de 
participar-hi, coneixement de com fer-
ho, tenir els skills (habilitats) per fer-ho 
i que es vulgui mantenir en el temps. 

I en el cas de les organitzacions, tot i 
que es compleixi el desig de canvi a ni-
vell individual, els encreuaments amb 
altres persones d’altres grups també 
s’ha de gestionar i Prosci ho fa seguint 
tres passos: Definir l’èxit, impacte i 
aproximació. Planificar i fer seguiment 
de les accions. Assegurar la sostenibili-
tat del canvi. 

En definitiva, els beneficis d’una bona 
gestió del canvi són que si l’organització 
ha adquirit la cultura i ha posant dins 
del seu ADN aquest procés, serà molt 
més fàcil adaptar-se als canvis cons-
tants que el món empresarial d’avui dia 
ens obliga a gestionar.
Comencem a canviar?  

Cesc Alcaraz
Economista Soci-Director de FeedBackGround
@cescalcal

Josep Soriguera Blanch
Advocat ICB director de Iuris Trivium Advocats
josepsoriguera.advocat@icab.cat



Humans de l’Anoia @humansanoia

#183 Xavier Carles i Tort

FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Toni Guix @toniguix

Jordi Torrades @Jordi_Torrades

Francesc Ricart @FrancescRicart2

Maricel Forn @FornMaricel

Jordi Còdol Montagut @jordicodol

Cristina Closa Martinez @cristinaclosa

Pep Espelt @OffPep

Si la processó de festa major generés benefici, 
estic convençut que l’hauríem fet com sempre. 
Si no volteu pel centre per veure com està avui.

Avui un autèntic plaer assistir al 25è aniversari 
de la Botiga al Carrer d’Igualada, un exemple de 
comerç urbà, viu i dinàmic. Felicitats @iguala-
dacomerc @marccastells. El @govern @ccamcat 
al vostre costat.

Premis d’Òmnium Anoia al Compromís cultu-
ral. Una gran alegria. Moltes gràcies!

sóc negacionista del setembre i no penso canviar 
el calendari

Matí: centenars de cotxes d’un sol ocupant 
col·lapsen l’entrada a Barcelona i el bus ha de 
fer cua. Tarda: la cua per l’@hispanofail_ és tan 
llarga que entra a l’accés del metro. Posem-hi els 
peatges que calguin, però sobretot un bus digne 
i un carril VAO #A2 #JoVao

Fascinada i enganxadíssima al cas del Bisbe 
exorcista i radical de dretes, que  abandona la 
fe catòlica i es llença als braços de la psicòloga 
escriptora de llibres eròtics i experta en ouija i 
satanàs. És que m’encanta oiga.

Neixen projectes que s’impliquen amb el poble 
perquè els fan persones de tot cor i el resultat 
és respecte i compromís amb l’entorn i el món 
sencer. @coponsinloft

www.veuanoia.cat

3 Creixen un 16% les persones 
ateses pels equips d’atenció bà-
sica

1 Igualada encara la recta fi-
nal per l’aprovació del Pla de 
Mobilitat Urbana Sostenible

2 El Govern aixecarà divendres 
la restricció de 10 persones a 
les trobades
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xarxes: El més llegit

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

Vaig néixer a Igualada el 1969, estic casat amb la Glòria 
i junts tenim 4 fills. Vaig estudiar enginyeria i em 
vaig especialitzar en gestió mediambiental. La meva 
primera feina va ser crear la divisió de consultoria 
ambiental del despatx de la meva família. Actualment 
sóc director general de la mateixa empresa, Grup 
Carles, en la qual he desenvolupat molts projectes. 
Una empresa ha de contribuir a la millora social i 
ambiental del seu entorn per ser rendible i guanyar 
diners. Tot això m’agrada explicar-ho als instituts 
amb el Programa Escola i Empresa de FemCAT. 
He estat implicat en organitzacions de tot tipus, 
empresarials com la UEA o AIJEC i d’àmbit ciutadà 
com l’Associació pels Agermanaments d’Igualada o 
amb Debat a Bat. També en moviments juvenils com 
el MUEC. El que més em va marcar va ser el pas per 
l’escoltisme, amb el qual mantinc un fort lligam com 
a president de l’Associació d’antics i amics del Cau 
d’Igualada. Actualment col·laboro amb l’organització 
del TEDxIgualada, Igualada Pel Clima i amb Salvem 
Can Titó. M’agrada llegir i fer esport, sobretot córrer 
per la muntanya. Aquest estiu he portat el meu fill 
petit a fer el seu primer tres mil, espero que ho recordi 
sempre.

  
@igualadacomerc

  
@ajuntamentcastelloli

  
@maimoon80

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
2035: Catalunya assoleix una reducció del 90% de les emissions de CO2 i evita les pitjors conseqüències de 
l’emergència climàtica. L’Anoia hi contribueix amb una reducció de les emissions per sobre de la mitjana catalana.

Vols ser un/a humà/humana de l’Anoia? fes-nos arribar un mail a: direccio@veuanoia.cat



comarca
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ANOIA / LA VEU 

Un total de catorze 
persones de la co-
marca de l’Anoia 
en situació d’atur 

han finalitzat els seus con-
tractes del Programa Tre-
ball i Formació COVID-19, 
del projecte Prevenció de la 
Propagació de la COVID-19 
a la Comarca de l’Anoia. Les 
persones participants van co-
mençar a treballar el passat 
mes de desembre i, durant 
nou mesos, han fet tasques 
a jornada complerta com a 
vetlladors municipals i com a 
operaris de suport i auxiliars 
de neteja en diversos munici-
pis.
Les cinc persones contracta-
des com a vetlladors munici-
pals han donat resposta a les 
noves necessitats de comuni-
cació, informació i suport a 
la ciutadania que han sorgit 
durant la crisis generada per 
la COVID i han contribuït a 
la recuperació de la normali-
tat en aquest context de pan-
dèmia. D’altra banda, els nou 
operaris de suport i auxiliars 
de neteja han reforçat els tre-
balls de desinfecció especial 

dels equipaments municipals 
i del mobiliari urbà perquè 
estiguessin en bones condici-
ons per a l’ús de la ciutadania. 
En aquests nou mesos, també 
han rebut una formació de 60 
hores.
El vicepresident primer del 
Consell, Jordi Cuadras, ha fet 
la cloenda del pla d’ocupació 
tot coneixent, amb les per-
sones contractades, com han 
viscut aquests mesos i quins 
són els reptes que encaren a 
partir d’ara. Cuadras destaca 

“aquest programa ha permès 
millorar les competències 
professionals i el seu currí-
culum, i han conegut un nou 
entorn laboral que els ha do-
nat noves eines. Malgrat que 
la durada del programa és de 
només nou mesos perquè és 
el que marca el finançament 
que tenim, l’objectiu és que 
això els ajudi a incrementar, 
a partir d’ara, la seva ocupa-
bilitat i possibilitats d’inser-
ció, tal i com ja ha passat, per 
exemple, amb una persona 

El Consell Comarcal culmina el programa Treball i Formació 
especial COVID-19, que ha donat feina a persones en situació d’atur

que seguirà contractada en 
un dels ajuntaments”.
En aquesta edició han par-
ticipat 12 municipis de la 
comarca: El Bruc, Cabrera 
d’Anoia, Calaf, Capellades, 
Carme, Castellolí, Òdena, La 
Pobla de Claramunt, Rubió, 
Sant Martí de Tous, Santa 
Margarida de Montbui i La 
Torre de Claramunt. El Con-
sell Comarcal de l’Anoia ha 
posat a disposició de les per-
sones participants el servei 
d’orientació laboral amb l’ob-
jectiu de seguir millorant les 
seves competències laborals 
per fomentar la seva inserció 
laboral.
Programa Treball i Formació
El programa Treball i For-
mació, impulsat pel Depar-

Durant nou mesos, els 
participants han fet 

tasques a jornada com-
plerta com a vetlladors 

municipals i com opera-
ris de suport i auxiliars 

de neteja en diversos 
municipis

tament d’Empresa i Ocu-
pació de la Generalitat de 
Catalunya i finançat pel Ser-
vei d’Ocupació de Catalu-
nya, el Ministeri de Treball i 
Seguretat Social del Govern 
d’Espanya i el Fons Social Eu-
ropeu, està adreçat a persones 
treballadores, especialment 
les que tenen més dificultats 
d’accés al mercat laboral, per 
mitjà d’accions d’experiència 
laboral i de formació.
Aquestes actuacions han es-
tat subvencionades pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalu-
nya i efectuades d’acord amb 
les condicions establertes al 
Programa Treball i Formació 
regulat per
la Resolució TSF/1419/2020, 
de 16 de juny i l’Ordre 
TSF/156/2018, de 20 de se-
tembre, per la qual s’aproven 
les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per 
al Programa Treball i Forma-
ció, modificada per l’Ordre 
TSF/115/2019, de 7 de juny 
i per l’Ordre TSF/20/2020, 
de 25 de febrer. Podran ser 
cofinançades pel Fons Social 
Europeu en un 50% a través 
del Programa operatiu FSE de 
Catalunya 2014-2020.

ÒDENA / LA VEU 

Òdena commemorarà 
aquest dissabte 11 
de setembre, la Di-

ada Nacional de Catalunya, 
amb la hissada de la senyera, 
enguany però es farà des del 
cim del Puig Aguilera ja que 
el Castell, on es fa tradici-
onalment,  està en obres de 
restauració i consolidació de 
les façanes de la torre.
Així, la Diada començarà a 
dos quarts de nou del matí 

amb la pujada a peu al Puig 
Aguilera. La sortida serà de 
la plaça Major i guiada per 

Òdena celebra l’11 de setembre 

la Colla Excursionista Òdena 
Matinera.
Una vegada al cim s’esmor-
zarà i seguidament es farà 
la hissada de senyera amb la 
participació dels membres de 
pubillatge i el consistori. 
L’acte es durà a terme seguint 
les mesures de seguretat esta-
blertes davant la Covid-19, és 
obert a la participació de tot-
hom, no cal inscripció prèvia 
i cada participant haurà de 
portar-se l’esmorzar.

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

666 066 270
www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada

Matrícula gratuïta 
fins el 13 de setembre

per a tots els cursos 
que comencen el 13 de 

setembre de 2021

Av. Barcelona, 5  IGUALADA 
Tel.  93 8067711 
        627 628 508

FRUITA I VERDURA
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MONTBUI / LA VEU 

Des de l’àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament 
de Santa Margarida de Mont-
bui, 8 persones han iniciat 
una acció formativa denomi-
nada “Monitor/a de menja-
dor i vetllador/a”.
El curs va començar aquest 
passat dilluns 6 de setembre 
al CCC La Vinícola.  Té una 
durada de 112 hores, i inclou 
30 hores en pràctiques en 

centres educatius de l’Anoia.
Aquesta acció està subvencio-
nada pel Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya en el marc 
del Programa de suport als 
territoris de majors necessi-
tats de reequilibri territorial 
i social: projecte Treball als 
barris. Projecte cofinança-
ment del Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya i el Minis-
terio de Trabajo y Economía 
Social – Servicio Público de 
Empleo Estatal.

Ja ha començat el curs de 
monitor de menjador i 
vetllador

MONTBUI / LA VEU 

Del 3 d’agost al 30 de 
setembre està ober-
ta la convocatòria 

d’ajuts individualitzats del 
Ministeri d’Educació i For-
mació Professional. Va diri-
git a alumnes amb necessitat 
específica de suport educatiu, 
derivades d’una discapacitat, 
trastorn greu de conducta, 

trastorn de comunicació i 
llenguatge, o trastorn de l’es-
pectre autista; o bé associades 
a altes capacitats.
Per presentar-se a aquesta sol-
licitud cal estar escolaritzat a 
un centre educatiu espanyol i 
complir amb els requisits es-
tablerts.
Tota la informació via Ge-
neralitat de Catalunya a bit.
ly/3gfNJ8I.

Convocatòria d’ajuts per a 
alumnes amb necessitat es-
pecífica de suport educatiu

PIERA / LA VEU 

Han acabat les obres de 
reparació del Fron-
tó de Can Passanals. 

Durant aquestes setmanes 
es realitzaran les tasques de 
pintura a la part reparada, 
i les màquines ja comencen 
l’arranjament de la pista 4 del 
complex esportiu de tennis 
de Can Passanals.
L’actuació és una millora de la 
seguretat de l’equipament es-
portiu, inaugurat l’any 2011, 
i que ha patit durant aquest 
període uns desplaçaments 
estructurals que cal corregir.
Ha implicat un reforç estruc-
tural d’una superfície de 410 
metres quadrats del mur de 

Finalitzen les obres de consolidació 
del frontó de Can Passanals 

contenció relatiu al frontó de 
Can Passanals, amb tres files 
d’ancoratges al terreny - ubi-
cats dins el mateix mur - que 
permeten el seu ús funcional. 

Es tracta d’un projecte ela-
borat per l’empresa Blázquez 
Guanter SLP. L’obra té un cost 
de 179.711,75 euros, i l’execu-
ta l’empresa Perfo-Roca. 

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui, 
a través de la Regido-

ria de Gent Gran, està tre-
ballant en la preparació d’un 
homenatge als matrimonis 
i/o parelles que van complir 
50 anys de casats i/o convi-
vència durant els anys 2020 i 
2021. Aquest homenatge, que 
es realitzava tradicionalment 
durant la Setmana de la Gent 
Gran, es podria realitzar du-
rant aquesta propera tardor si 
les condicions sanitàries així 
ho permeten.
L’homenatge serà per a aquells 
matrimonis i/o parelles que 
puguin acreditar 50 anys de 

casats i/o de convivència en 
comú. Per poder inscriure’s 
caldrà anar a l’Ajuntament i 
portar la següent documen-
tació: DNI de cadascú dels 
membres de la parella, llibre 
de família, un telèfon de con-
tacte i el telèfon de contacte 
d’un familiar directe. 
El termini màxim per lliurar 
la documentació per poder 
rebre l’homenatge és el 17 
de setembre. Recordem que 
entren en aquest homenatge 
tant les parelles que feien les 
Noces d’Or l’any 2020 com 
també les que el fan el 2021.
Per a més informació es pot 
trucar al telèfon d’informació 
de l’Ajuntament montbuienc, 
93 803 47 35.

L’ajuntament de Montbui 
prepara  l’homenatge 
“Noces d’or” 

MONTBUI / LA VEU 

Fins al dia 12 de setembre 
inclòs, podrem gaudir de la 
temporada de la piscina d’es-
tiu de Santa Margarida de 
Montbui. El diumenge cele-
brarem el seu tancament amb 
inflables i animació per a les 
famílies.

Diumenge, final 
de temporada a 
la piscina d’estiu 
montbuienca

Tel. 936 01 48 58             662 90 60 30    ·     Plaça del Pilar, 4  · Igualada, BCN

 @immohecla          @immoheclabcn   ·   info@immo-hecla.com  ·  www.immo-hecla.com

Garanties que donem a IMMO-HECLA:
confiança, experiència, professionalitat,

transparència i seguretat

Tens un immoble 
per vendre o llogar?

Si confies en nosaltres,
t’acompanyarem durant tot el procés!

GESTIÓ MOLT PERSONALITZADA
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova del Camí ha 
viscut cinc dies de 
Festa Major durant 

els quals s’ha pogut gaudir de 
més d’una cinquantena d’actes 
per a tots els públics. La mú-
sica ha estat una de les grans 
protagonistes de la Festa i la 
idea de repartir els actes en 
diferents espais perimetrats i 
amb aforament limitat ha estat 
un encert, segons ha explicat la 
regidora de Festes Eva Vadillo.
Eva Vadillo ha agraït el treball i 
la complicitat de les entitats vi-
lanovines que han col·laborat 
en aquesta Festa Major. Tam-
bé ha fet un reconeixement als 
treballadors municipals de les 
diferents àrees, tant per la fei-
na feta durant la festa com la 
que han desenvolupat durant 
els mesos previs, preparant la 
logística.

La tradició i la música esde-
venen protagonistes del di-
vendres
El programa de divendres es 
va iniciar amb la proclamació 
de les pubilles i els hereus. Un 
acte tradicional que Vilanova 
del Camí va recuperar fa justa-
ment 20 anys, el 2001 L’acte es 
va fer a la plaça Castells davant 
l’Ajuntament, amb l’assistència 
limitada de les autoritats locals 
i dels familiars  de les pubilles 
i els hereus, tant entrants com 
sortints. Júlia Roig Gumà i 
Aleix Pujol Morato van donar 
el relleu a Ilenia Agudelo Dar-
dallo i Arnau Claramunt Ga-
barró, pubilleta i l’hereuet de 
l’any 2019.
Mentre que Carolina Lucena 
Sánchez i Jordi Galdón Silva  
van ser proclamats Pubilla i 
Hereu de Vilanova del Camí 
2021, donant relleu a Maria 
Cabrera Lucena i Pau Rodrí-

guez Díaz, Pubilla i Hereus de 
2019.
Després de la proclamació de 
pubilles i hereus, els actes fes-
tius van seguir a la plaça del 
Mercat amb el Pregó de Festa 
Major, que va anar a càrrec del 
cantant de La Séptima Trasta-
da, Albert Nieto.
Passades les deu del vespre, la 
renovada banda La Séptima 
Trastada va ser la protagonis-
ta del concert a la plaça del 
Mercat. Mentrestant, a l’es-
pai de l’Embarraca’t, la banda 
Hotel Cochambre, van fer ple 
i van engrescar el públic amb 
les seves versions, però espe-
cialment amb el seu humor i 
aquesta ironia fresca i natural 
que els caracteritza.
Els fans de Fito&Fitipaldi van 
gaudir de valent al pati de l’Es-
cola Joan amb la banda bar-
celonina ‘Acabamos de llegar’ 
encarregada de fer un tribut al 
mític guitarrista i compositor

Dissabte, Tennessee i La 
Guàrdia com a plat fort
La quitxalla a gaudir dissabte 
d’una matinal refrescant amb 
atraccions aquàtiques i un ro-
còdrom gegant instal·lat al pati 
de l’escola Joan Maragall. Men-
tre que, la plaça del Mercat, es 
va convertir per una estona, en 
una plaça flamenca gràcies a la 
col·laboració i la complicitat 
de la Peña Bética i Artístic.
La nit de dissabte va oferir una 
gran diversitat de concerts a 
quatre espais diferents. A la 

plaça del Mercat, Tennessee 
i La Guardia van completar 
l’aforament i el públic assistent 
va cantar les cançons de sem-
pre a ritme de rock and roll,  
blues, swing. Tennessee va in-
terpretar cançons pròpies així 
com algunes versions adapta-
des de clàssics del rock.
A la plaça del Puig Andela, 
Héroes de la Antártida va fer 
un gran tribut a Mecano.
A l’Escola Joan Maragall, l’or-
questra La Chata, va oferir un 
concert amb repertori variat 
amb cançons clàssiques i po-
pulars però també amb temes 
disco de tots els temps i temes 
més actuals que van entretenir 
a un públic de més edat.
I a l’Embarraca’t, La Séptima 
Trastada, va entregar-se al pú-
blic més jove amb un repertori 
que va fusionar la rumba amb 
altres estils com el rock, el fla-
menc o el reggae

El diumenge de Festa Major 
es va omplir de tradicions
L’Odin, la Fultiva i el Paquillo 
van ser els protagonistes del 
ball de gegants de Festa Major, 
diumenge al matí. Després de 
rebre la tradicional ofrena flo-
ral, els gegants van ballar al rit-
me dels Grallers de Vilanova 
del Camí.
Després de la missa solemne 
de Festa Major, que va comp-
tar amb la participació de  la 
pubilleta i l’hereuet, Júlia Roig 
Gumà i Aleix Pujol Morato, 
que van fer l’ofrena; va tenir 

Vilanova del Camí celebra una exitosa Festa Major

lloc la Dansa de Vilanova amb 
l’Esbart Dansaire i tot seguit, 
diada castellera amb els Moi-
xiganguers d’Igualada que van 
haver d’adaptar la seva actua-
ció a la normativa dictada pel 
PROCICAT.
A la tarda, Can Papasseit va 
acollir l’espectacle familiar 
Pinocchio, de la companyia 
Roseland Musical, que va sor-

prendre el públic assistent.
Mentrestant, l’orquestra Som-
hi Band va oferir un variat con-
cert a la plaça del Mercat i, al 
vespre, els diables Els Cabrons 
de Vilanova van oferir una ac-
tuació estàtica que va enllaçar 
amb el tradicional castell de 
focs piromusical amb el qual 
es van cloure els actes de diu-
menge de Festa Major.
L’endemà dilluns, els prota-
gonistes de la festa van ser els 
infants. La plaça del Mercat va 
acollir una matinal plena d’ac-
tivitats per a la quitxalla amb 
tallers diversos i un espectacle 
infantil molt divertit a càrrec 
de la companyia Xaxipiruli. 
Abans de l’espectacle, la Co-
missió de Festes, va repartir 
fruita fresqueta per als nens i 
nenes.A la tarda,  el grup L’Olla 
Barrejada va posar el punt fi-
nal a la Festa Major vilanovi-
na amb una tarda d’havaneres 
que va omplir la plaça. Les 
restriccions d’aquest any no 
van permetre fer el tradicional 
rom cremat.

FOTOS: Manel Marimon

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada
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39 anys d’història

El diari digital més llegit 
en continguts propis i

en dispositius electrònics

Som la premsa de casa,
sempre al teu costat

Premis: TASIS TORRENT 1998   I    AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993   I    MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013
UEA per la tragectòria empresarial 2017   I   MILLOR PORTAL DIGITAL DE LA PREMSA COMARCAL 2018 I    MILLOR PUBLICACIÓ A LA NIT DE LA PREMSA DE L’APPEC 2020

Auditats per:
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ANOIA / LA VEU 

Dins del programa 
per la digitalitza-
ció del comerç “Di-

gitalcommerce Conca”, la 
Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena ofereix un semina-
ri el dimarts 14 de setembre 
sobre gestió del canvi. La 
formació és gratuïta i oberta 
a tots els responsables de co-
merços, parades de mercat, 
restaurants o serveis ubicats 
als set municipis de la Con-
ca d’Òdena (Igualada, Vila-
nova del Camí, Santa Mar-
garida de Montbui, Òdena, 
La Pobla de Claramunt, Jor-

ba i Castellolí).
Són temps de molts canvis 
per als establiments comer-
cials; tancaments recurrents 
a causa de la pandèmia, 
canvi d’hàbits dels clients i 
protocols sociosanitaris han 
obligat als negocis a adap-
tar-se ràpidament a noves 
formes de consum, i això ha 
suposat haver de canviar la 
manera de treballar, d’agilit-
zar el procés de digitalitza-
ció, d’estar al cas de norma-
tives que en altres moments 
no els calia saber i, en defi-
nitiva, els ha fet sortir de la 
zona de confort. Entendre 
com funcionen els processos 

de canvi pot ajudar molt als 
comerciants a adaptar-s’hi 
millor.
El seminari l’impartirà l’eco-
nomista i coach Laura Ra-
vés, i tindrà lloc dimarts 14 
de setembre de 15h a 16:30h 
al Centre d’Innovació Anoia 
(Vilanova del Camí), i tam-
bé es podrà seguir en format 
virtual. Tant per assistir-hi 
presencialment com virtual-
ment, cal confirmació prèvia 
d’assistència a la web micod.
cat. Per a més informació es 
pot contactar amb el correu 
comerc@micod.cat .

Digitalcommerce Conca
Digitalcommerce Conca és 
un ambiciós projecte de di-

Obertes les inscripcions pel seminari gratuït sobre 
gestió del canvi per a establiments comercials

gitalització del comerç local 
que s’emmarca en el pla de 
suport al comerç de la Man-
comunitat Intermunicipal 
de la Conca d’Òdena finan-
çat amb 250.000 euros per la 
Diputació de Barcelona. 
El projecte ajuda de manera 
personalitzada a quaranta 
comerços a digitalitzar-se, i 
també ofereix cada mes se-
minaris grupals de formació 
transversal en l’àmbit de la 
comunicació i la digitalit-
zació oberts a tots els es-
tabliments comercials. Les 
dues primeres sessions les 
van impartir l’expert en co-
municació audiovisual Joan 
Domènech, i el consultor di-
gital David Gubern.

MONTBUI / LA VEU 

El dimarts 21 de setembre, 
a les 19:00h del vespre a la 
sala petita de Mont-Àgora, 
es projectarà el documental 
‘‘Com jo vulgui’’ de Samaher 
Alqadi.
Explica la indignació de les 
dones egípcies les quals, arran 
de les violacions en grup, van 
desencadenar grans protestes 
per defensar els seus drets. La 
valentia d’Alqadi per explorar 
les arrels de la desigualtat de 
gènere a l’Orient Mitjà tras-
passa fronteres i clava un cop 
de puny al patriarcat amb la 
càmera convertida en una 
arma d’autodefensa

A punt per a una 
nova sessió del cicle 
documental ‘‘Docs 
del mes’’, a Mont-
Àgora

MONTBUI / LA VEU 

Durant aquestes dues prope-
res setmanes es preveu dur 
a terme els treballs de pavi-
mentació i enllumenat del 
projecte de perllongació del 
carrer Sant Jaume amb el car-
rer La Tossa.
Les obres permeten una re-
forma completa d’una super-
fície de 1000 metres quadrats,  
facilitant les comunicacions 
en una zona densament po-
blada del Nucli Urbà.
Els veïns i veïnes dels carrers 
Sant Jaume i Sant Bartomeu 
podran tenir una connexió 
directa amb el carrer La Tossa 
i l’eix de La Mercè, quan fins 
ara únicament podien con-
tinuar cap a la carretera de 
Valls. El projecte va a càrrec 
de l’empresa Asfaltos Barcino, 
i representa una inversió total 
de 114.708 euros.

Avancen a bon 
ritme les obres de 
perllongació del 
carrer Sant Jaume

TornaTorna  
la ràdio!la ràdio!

Ajuntament d'Igualada

OFRENA DEL CIRI VOTIU A MONTSERRAT

L’Ajuntament d’Igualada procedirà després d’un any de restriccions 
amb motiu de la pandèmia, a oferir el CIRI VOTIU DE LA CIUTAT 
D’IGUALADA a la Verge de Montserrat, juntament amb les entitats i 
institucions igualadines que enguany celebren un aniversari destacat.

L’acte tindrà lloc el dissabte dia 18 de setembre, en la missa conven-
tual de les 11 del matí, a la Basílica de Montserrat.

Posteriorment a les 12,05h, els igualadins seran rebuts pel Pare Abat 
en audiència especial a la Sala de la Façana de la porteria del Monestir.

Després de l’aixecament de les restriccions establertes �ns aquesta 
setmana es procedeix a invitar als igualadins/es a assistir a aquest 
acte d’oferiment per tal d’acompanyar al Consistori i a les esmenta-
des entitats i institucions igualadines.
(Es mantindran les mesures sanitàries obligatòries vigents).

L’Ajuntament d’Igualada organitza una sortida gratuïta amb autocars 
des de l’Estació d’autobusos, el mateix dissabte dia 18 de setembre, a 
les 9,00h del matí. La tornada a Igualada serà també amb autocars i 
es sortirà de Montserrat a les 14,00h.

Els interessats que vulguin utilitzar aquest mitjà de transport gratuït 
poden inscriure’s �ns el 16 de setembre al telèfon núm. 93 8031950 
ext. 2537 (Departament de Protocol) o bé adreceu-vos a les o�cines 
d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament.

Igualada, 8 de setembre de 2021
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ÒDENA / LA VEU 

Aquest estiu, aprofitant 
el descans escolar, 
l’Ajuntament ha dut a 

terme diferents millores i obres 
de manteniment a les instal·la-
cions de les llars rurals d’Òde-
na l’Avió de Paper i la llar els 
Vailets.
Una de les obres més destaca-
des que s’ha realitzat ha estat a 
la Llar d’Infants Els Vailets on 
s’ha canviat la calefacció de ter-
ra radiant pel seu elevat con-
sum energètic i econòmic per 
radiadors que s’han repartit 
per les diferents estances i es-
tan protegits dins de mobles de 
melamina. Aquest nou sistema 
està alimentat per la caldera 
de gasoil existent a la sala de 
calderes annexa a l’Espai Jove 
i permetrà reduir els consums 

energètics i millorar les presta-
cions de la xarxa tèrmica.
També en aquest centre s’han 
fet tasques de pintura a les pa-
rets i al sostre i s’ha renovat el 
terra de les aules i del passadís 
amb un nou parquet sintètic. 
Al pati s’ha fet una aportació 
de sauló i s’ha canviat una part 
de la reixa per una més forta i 
rígida. També s’ha fet un mur 
de ciment per tal d’evitar, en 
dies de pluja, perdre part del 
sauló.
A més, les dues llars han rebut 
nou mobiliari i s’ha fet el man-
teniment de tots els espais dels 
equipaments, tant a les diver-
ses aules com també als patis 
exteriors.
Les obres, valorades en 
35.000euros, s’han realitzat 
majoritàriament amb recursos 
municipals.

Les llars d’infants municipals 
d’Òdena inauguren l’any 
escolar amb milloresMONTBUI / LA VEU 

Enguany hem comple-
tat el tercer curs del 
Projecte GEP (Gene-

ració Plurilingüe) i s’acaba 
l’acompanyament que ens ha 
fet aquests 3 cursos el Depar-
tament d’Educació. Han estat 
3 anys d’intens treball i forma-
ció en metodologia per ense-
nyar en llengua anglesa, que 
han permès que el GEP creixi 
dins del centre i comenci a ca-
minar sol.
Si bé el primer curs va inici-
ar-se amb les matèries d’edu-
cació física (3r ESO), tecno-
logia (4t ESO), TIC (4t ESO) 
i biologia i geologia (4t ESO), 
aquest curs s’han incorporat 
emprenedoria (4t ESO) i físi-
ca i química (4t ESO). A més, 
hem comptat amb un assis-
tent lingüístic que ha entrat 
a diverses sessions de treball 
i ens ha permès treballar més 
abastament l’expressió oral i el 
vocabulari.
Com ja es feia en els dos dar-
rers anys, el Projecte GEP 

El projecte GEP de l’INS Montbui creix

s’ha implementat en diverses 
seqüències didàctiques de les 
matèries implicades. A més, 
aquest curs s’ha dut a terme 
un projecte transversal a 4t 
ESO que ha integrat el treball 
des d’educació física, tecnolo-
gia i biologia: “Biohunting”. 
Durant diverses sessions de 
treball els alumnes han dis-
senyat una cursa d’orientació 
que ens ha permès aprendre a 
orientar-nos, a programar i fer 

ús d’aplicacions i a descobrir 
les principals característiques 
dels 5 ecosistemes que es tro-
ben al voltant del nostre ins-
titut: l’urbà, l’agrari, les zones 
humides, el bosc mediterrani 
i l’horta. També s’han fet unes 
estades científiques en anglès 
amb 20 alumnes de 2n d’ESO, 
a Ezcaray (La Rioja). Durant 
una setmana han experimen-
tat la física amb l’acompanya-
ment de dos nadius.

ANOIA / LA VEU 

A petició del diputat de 
l’Anoia al Parlament, 
el socialista Jordi 

Riba, la cambra catalana ha 
aprovat una proposta de re-
solució sobre el desdobla-
ment de la carretera C-15 i de 
la carretera B-224, dues de les 
reivindicacions històriques 
de la comarca i que la Gene-
ralitat està incomplint. El go-
vern d’ERC i Junts va prome-
tre, en el primer cas, que les 
obres començarien el 2020 
i en l’altre el 2019. A hores 
d’ara cap de les dues està ni 
pressupostada ni en marxa.
La proposta de resolució 
aprovada referent a la C-15 
insta el govern de la Generali-
tat a executar, abans d’acabar 

el segon trimestre del 2022, 
les obres de desdoblament  
anunciades de Capellades a 
Vilanova del Camí.
Pel que fa a la proposta de re-
solució referent a la BV-224 i 
també aprovada  a instàncies 
del PSC, el Parlament dema-
na el govern de la Generalitat 
iniciar, abans de finalitzar el 
segon trimestre de l’any que 
ve, les obres de desdobla-
ment de la carretera B-224 
en els trams de Martorell a 
Masquefa, que és la part que 
suporta més trànsit i més pas 
de mercaderies. El diputat 
del PSC Jordi Riba afirma 
que “la C-15 i la B-224 són 
les dues vies amb un índex 
més alt d’accidents i morta-
litat a la nostra comarca. Per 
això des del grup socialista 

creiem prioritari actuar en 
aquestes dues vies per donar 
seguretat als seus usuaris i 
garantir una comunicació 
fluïda a l’Anoia Sud i també 
un accés fluïd a comarques 
veïnes com l’Alt Penedès i el 
Garraf a través de la C-15, 
una via que està desdoblada 
a partir de Vilafranca del Pe-
nedès però que fins l’Anoia 
no té el format d’autovia i el 
nostre territori en paga les 
conseqüències”.
El PSC també insisteix en 
que la Generalitat executi la 
variant prevista a Piera per 
augmentar la seguretat de la 
via i apartar la carreterea del 
municipi. La Generalitat va 
fer l’anunci al 2019 però no 
ha fet cap pas endavant en 
aquest sentit.

El diputat del PSC Jordi Riba porta el 
desdoblament de la C-15 i la B-224 al 
Parlament 

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

 691590613Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -      
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JORBA / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament de 
Jorba va aprovar dime-
cres 8 de setembre per 

unanimitat assumir com a 
iniciativa institucional d’àm-
bit local una consulta popu-
lar múltiple i no referendària 
amb dues preguntes, amb 
l’objectiu de conèixer l’opinió 
dels veïns sobre la possible 
ampliació de sòl industrial 
al municipi per ubicar-hi en 
part el Parc Tecnològic i Em-
presarial previst al Pla Direc-
tor Urbanístic d’Activitat Eco-
nòmica de la Conca d’Òdena 
(PDUAECO), i la implanta-
ció al municipi d’instal·laci-
ons d’energies renovables.
La consulta popular múltiple 
i no referendària formula-
rà dues preguntes: 1. Esteu 
d’acord que el Pla Director 
d’Activitat Econòmica de la 
Conca d’Òdena classifiqui 46 
ha de sòl industrial al Parc 
Tecnològic Igualada-Jorba? 
2. Esteu d’acord que l’Ajun-
tament de Jorba s’oposi als 
grans projectes d’energies re-
novables que afectin el mu-
nicipi en el marc normatiu 
actual?
La data fixada per la votació 
és el 24 d’octubre i hi podran 
participar tots els jorbencs 
empadronats al municipi, 
majors de 16 anys, incloses 

les persones que els complei-
xin el mateix dia de la vota-
ció. L’Ajuntament també ha 
previst la modalitat de vota-
ció anticipada que podrà fer-
se durant la setmana abans, 
del 18 al 22 d’octubre a l’Ofi-
cina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Jorba.
Com a totes les consultes 
no referendàries, el resultat 
d’aquesta consulta múlti-
ple no serà vinculant, però 
l’Ajuntament pren el compro-
mís d’acceptar-ne el resultat, 
valorar-lo globalment tenint 
en compte la participació 
en la mateixa i obrar conse-
qüentment amb el resultat de 
cada una d’elles, sempre en el 
marc de la normativa vigent i 
dins de les seves competènci-
es.
L’Ajuntament farà una cam-
panya informativa de caràc-
ter institucional per donar a 
conèixer el procés participa-
tiu i les regles específiques de 
participació. En cap cas po-
drà influir sobre l’orientació 
de les respostes, garantint la 
democràcia, pluralitat, trans-
parència i rigor jurídic de les 
votacions. Tant la campanya 
com el debat públic tindran 
com a finalitat la informació 
i el contrast de posicions so-
bre els temes sobre els quals 
es preguntarà al procés par-
ticipatiu. L’Ajuntament podrà 

Jorba aprova organitzar la consulta sobre l’ampliació de sòl 
industrial i la implantació d’energies renovables

organitzar debats en relació 
amb qualsevol de les pregun-
tes de la consulta, en què hi 
estiguin representades les di-
ferents posicions, garantint 
els principis de pluralitat i 
transparència. Les organit-
zacions interessades podran 
promoure activitats de cam-

panya i usar els espais públics 
reservats per a la consulta, 
prèvia petició per instància a 
l’Ajuntament.
El passat mes de maig el ple 
de l’Ajuntament va aprovar 
assumir i ampliar la proposta 
de consulta que havia plan-
tejat la plataforma ciutadana 

Jorba reflexiona amb relació 
a l’ampliació de sòl industri-
al del municipi. L’Ajuntament 
va entendre que la maduresa i 
l’experiència de l’administra-
ció municipal, en els proces-
sos electorals fa que sigui el 
marc idoni per tirar endavant 
la iniciativa de la consulta.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Un any més, ERC Vilanova 
del Camí, ha organitzat un es-
pectacle infantil per celebrar 
la Diada de l’11 de setembre 
en família. L’espectacle d’en-
guany anirà a càrrec del Mag 

Caru, es farà a la plaça Mar-
garida Xirgu, com en altres 
edicions, i començarà a les 
11:00 h. 
La màgia del Mag Caru ater-
rarà a la plaça Margarida Xir-
gu aquest dissabte, a partir de 
les onze del matí per compar-

ERC proposa un espectacle de màgia 
per la Diada

tir amb la quitxalla i les seves 
famílies alguns secrets mà-
gics. Desaparicions, produc-
cions, escapismes i misteris 
impossibles… tindran lloc a 
la plaça que donada la situa-
ció sanitària tindrà aforament 
limitat. 

Tallers per assessorar sobre la tramita-
ció de beques a Can Muscons
VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Espai Jove Can Muscons or-
ganitza dos tallers per ajudar 
els joves a fer la sol·licitud. 
Els tallers es faran el 13 i el 20 
de setembre de 16:00 a 19:00 
h.  Aquest dimecres s’ha com-
pletat l’aforament del primer 
taller, programat per al dia 13, 

així és que des de l’Espai Jove 
ja estan donant cita per al dia 
20 de setembre. 
Beques Can Muscons 2021
L’Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l’Anoia i l’Espai 
Jove Can Muscons de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí 
treballen conjuntament per 
a oferir, un any més, el servei 

d’assessorament i suport en la 
tramitació de beques per estu-
dis postobligatoris 2021-2022 
als joves estudiants del muni-
ci. El servei es prestarà fins al 
14 d’octubre i es durà a terme 
a l’Espai Jove Can Muscons, 
on s’habilitarà una sala amb 
ordinadors i es concentrarà la 
majoria de les sol·licituds.

199
389

€
Pàrquing gratuït 
pels nostres clients.

FINANÇAMENT A 12 MESOS SENSE INTERESSOS

 EN ULLERES DE MARCA AMB 
3 x 1
LENTS PROGRESSIVES PER  399€
AMB LA TERCERA ULLERA DE SOL
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

Després que l’any pas-
sat l’ajuntament de 
Vallbona estrenés 

unes noves propostes de pro-
moció del municipi, però 
que a causa de la pandèmia 
va haver d’aturar la seva dis-
tribució, aquest mes de se-
tembre reprèn la seva pro-
moció. 
Al llarg d’aquest mes de se-
tembre i octubre a través 
d’Anoia Turisme, ens de pro-
moció turística del Consell 
Comarcal de l’Anoia, amb 
qui l’ajuntament té conveni, 
s’enviarà als ajuntaments de 
la comarca i a diferents punts 
d’informació turística de tot 
Catalunya com el Palau Ro-
bert i a traves de la xarxa de 
Ferrocarrils de la Generali-

tat, aprofitant que la línia de 
tren pot portar els visitants 
directament a Vallbona, els 
nous paquets turístics.
Concretament es tracta de 

tres paquets turístics amb els 
què conèixer el passat hosta-
ler i històric de la vila, tastar 
el “vi de mel”, autèntic aigua-
mel produït en terra d’antics 
d’apicultors i descobrir la 
gastronomia del territori de 
la mà de restauradors locals 
que se sumen a la visita guia-
da mensual que cada quart 
diumenge de mes ofereix 
Anoia Patrimoni. 
L’equip de govern explica 
“creiem que ara és el mo-
ment de rellançar les visites 
guiades i els pacs turístics 
del producte, ja que és el mo-
ment idoni per aquest tipus 
de visita cultural breu, d’un 
dia, i aprofitar també la cli-
matologia d’aquests mesos, 
unes temperatures més suaus 
per passejar i conèixer el ter-
ritori més proper.

Vallbona d’Anoia promociona paquets 
turístics per conèixer el passat i tastar 
la gastronomia del territori

MIRALLES / LA VEU 

Aquest mes de setem-
bre tornem a engegar 
el cicle de Cinema 

Gaudí i cada mes podreu veu-
re una nova pel·lícula.
Per aquest proper dia 18 de se-
tembre a Santa maria de Mira-
lles podreu veure la pel·lícula 
“La dona Il.legal”. Serà a les 7 
de la tarda al local de les Anti-
gues Escoles.
En Fernando Vila (Daniel 
Faraldo) és un advocat d’im-
migració que accepta un cas 
aparentment senzill: evitar la 
deportació d’una jove koso-
var, la Zita Krasniqi (Klaudia 
Dudová).
Tot canvia quan la noia apa-

reix morta al CIE (Centre 
d’Internament d’Estrangers) i 
les autoritats declaren que s’ha 
suïcidat. En Fernando busca 
l’ajuda de l’única amiga de la 
víctima, la Juliet Okoro (Yo-
landa Sey), una immigrant ni-
geriana atrapada en una xarxa 
de prostitució. Mentre el Fer-
nando prova d’esclarir els fets, 
troba la fèrria oposició del cap 
de policia Oriol Cadenas (Isak 
Férriz) i aviat comença a des-
cobrir la corrupció, els abusos 
sexuals i els “falsos suïcidis” 
que tenen lloc dins del sistema 
de deportacions de l’Estat es-
panyol.
En Fernando lluitarà contra 
aquest sistema arriscant la 
seva pròpia vida.

Projecció de “La dona 
il·legal” a Miralles

PIERA / LA VEU 

Piera encara està vivint 
dies de Festa Major i 
els de dissabte inclou-

ran els actes de la Diada naci-
onal de Catalunya.
Tots els actes de la Diada es 
fan al Gall Mullat

Dissabte 11
- A les 10 h
Missa de la Diada
- A les 11 h
Ofrena floral a Rafael Casa-
novas. Amb acompanyament 
musical de al BOP
- A les 13 h
Concert. Amb el grup acústic 
GIVE
- A les 14 h
Paella popular amb carmanyola

Venda de tiquets al Casal per 
a Joves i Grans. Preu: 3 € (in-
clou paella, coca i carmanyo-
la) 
- A les 19 h
Havaneres. Amb el grup Bar-
ca de Mitjana

Diumenge 12
- A les 18 h al Gall Mullat
Trobada d’entitats
Amb els Falcons de Piera, Pu-
billatge de Piera, Diables de 
Piera, Eixerits Geganters de 
Piera i Agrupació Sardanista 
de Piera
- Seguidament, al Gall Mullat
Acte de proclamació del Pu-
billatge de Piera 2021
Organitza: Pubillatge de Piera
- A les 21.30 h al Gall Mullat
Castell de focs i fi de festa

11 de Setembre i darrers 
actes de Festa Major a Piera

MIRALLES / LA VEU 

El dijous 2 de setembre, la 
diputada penedesenca 
Ester Vallès, juntament 

amb l’executiva comarcal de 
Junts Anoia encapçalada per 
la coordinadora Xènia Guàr-
dia i el responsable de Política 
Municipal Marc Romeu, van 
visitar, el poble de Santa Ma-
ria de Miralles per reunir-se 
amb el consistori, l’adf i els 
propietaris afectats pel gran 
incendi que hi va haver a la 
zona el juliol passat que va 
cremar més de 1000 hectàre-

es de la comarca. També s’han 
reunit amb veïns de Bellprat i 
ADF de Sant Martí de Tous; 
amb qui han anat al lloc on 
es va iniciar el foc i on enca-
ra es poden observar els cul-
tius cremats pel foc. Aquests 
van informar que, a banda de 
les hectàrees cremades, s’han 
fet malbé basses particulars 
per poder extingir els incen-
dis i caldria fer un esforç per 
la seva reparació, tant a Santa 
Maria de Miralles com a Bell-
prat. 
A la reunió també hi va assis-
tir el president de l’associació 

de propietaris forestals de les 
serres de Miralles-Orpinell, 
Jaume Olivella, qui va expo-
sar els projectes de l’associació 
per la prevenció de futurs in-
cendis. 
Es va parlar també, d’altres 
temes que preocupen la zona, 
com pot ser la gestió de l’ai-
gua, la instal·lació de plaques 
solars en gran part del territo-
ri i la gestió dels usos i cons-
trucció d’habitatges per poder 
repoblar aquesta zona.
La diputada es va comprome-
tre a fer seguiment de les dife-
rents peticions. 

Junts Anoia i la diputada Ester Vallès 
van visitar Miralles
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MASQUEFA / LA VEU 

El municipi recupera en-
guany els actes populars 
amb motiu de l’11 de 

setembre, si bé en tot moment 
caldrà complir les mesures de 
seguretat i restriccions per la 
covid-19.  
Masquefa ja es prepara per 
celebrar, un any més, la Diada 
Nacional de Catalunya. I en-
guany ho farà amb l’organitza-
ció el divendres 10 de setem-
bre al vespre de la tradicional 
ofrena floral. La trobada -or-
ganitzada conjuntament entre 
l’Ajuntament i l’Alzinar- tindrà 
lloc a les 20.15 h al passeig 11 
de Setembre (davant de Can 
Massana) i la vetllada clourà 
amb un concert a càrrec de 
Carles Copado i Eugeni Mu-
riel.
L’acte és obert a tota la pobla-
ció i els participants hauran de 
complir en tot moment les me-
sures de seguretat i restriccions 
vigents per a evitar el contagi i 
la propagació de la covid-19.

Activitats de l’Assemblea Na-
cional Catalana i Comitès de 
Defensa de la República
L’Assemblea Nacional Catalana 
i els Comitès de Defensa de la 
República també se sumaran a 
la commemoració a Masquefa 
de la Diada Nacional de Cata-
lunya amb l’organització de di-
ferents propostes:
- Divendres, 10 de setembre: a 
la plaça de l’1 d’Octubre, lectu-
ra del manifest (22 h) i enlai-
rament de fanalets en home-
natge als represaliats per l’Estat 
(22.15 h)
- Dissabte, 11 de setembre: a les 
16 h, trobada a la Gran Via/Ro-
ger de Llúria per prendre part 
de la manifestació a Barcelona

PIERA / LA VEU 

En el marc de la Festa 
Major de Piera, el pas-
sat diumenge dia 5 de 

setembre es va fer el sorteig 
de les obres que participaran 
en el 45è Concurs de Teatre 
Amateur Vila de Piera, orga-
nitzat de forma conjunta per 
la Comissió de Teatre i l’Ajun-
tament. L’acte va comptar amb 
la presència de representants 
d’algunes de les companyies 
de les quals podrem gaudir 
durant aquesta edició, vin-
gudes d’arreu del territori. El 
calendari del concurs és el se-
güent:
- 2 d’octubre
Litus. Grup de teatre cassa-
nenc de Cassà de la Selva
- 9 d’octubre
Super Trouper. Companyia 
Anem de canto, de Sant Joan 
de Vilatorrada
- 16 d’octubre
Per les ganes d’heretar. Gene-
ses Teatro de Peña Fragantina 
de Fraga

- 23 d’octubre
La Zapatera prodigiosa. 
Elenc dramàtic de Sant Vicenç 
dels Horts
- 30 d’octubre
Divorci. Grup de Teatre Tàn-
dem de Santa Perpètua de la 
Mogoda
- 6 de novembre
Consell familiar. Casal Cor-
pus grup de teatre de Barce-

Es fa públic el calendari del 45è Concurs de Teatre 
Amateur Vila de Piera

lona
- 13 de novembre
La Deessa de les pells. MaGret 
Teatre de Vilafranca del Pene-
dès
- 20 de novembre
La cançó de les mentides. 
Companyia Paranys de Sant 
Joan de Vilatorrada
- 27 de novembre
Nebraska. Teatre Associació 

Masquefa comme-
mora la Diada na-
cional de Catalunya

Cultural de Granollers 
Les representacions tindran 
lloc tots els dissabtes d’octu-
bre i novembre, del 2 d’oc-
tubre fins al 27 de novembre 
(ambdós inclosos). Es faran al 
Teatre Foment de Piera, amb 
aforament limitat i seguint les 
mesures sanitàries establertes 
per a garantir la seguretat del 
públic assistent.

PIERA / LA VEU 

Ara fa uns dies van 
prendre possessió 
del seu càrrec dos 

nous agents que s’incorporen 
de forma immediata a la Po-
licia Local de Piera. Aquestes 
places formen part del pla 
previst per aquesta legisla-
tura per reforçar el cos de 
la Policia Local, amb la vo-
luntat d’ampliar la plantilla 
i seguir mantenint la segu-
retat a la vila. El passat mes 
de desembre es va obrir una 

convocatòria per incorporar 
3 agents i abans de l’estiu se’n 
va iniciar una altra en co-
missió de serveis per cobrir 
cinc places d’agent i una de 
sergent. 
Des de l’Ajuntament se se-
gueix treballant per convo-
car noves places que per-
metin cobrir les vacants 
existents al cos de la Policia 
Local de Piera. De fet, a fi-
nals d’aquest mes de setem-
bre estan previstes les proves 
psicotècniques i físiques per 
incorporar dos agents més.

La Policia Local de Piera incorpora dos nous agents
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STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

El Festival MAIG ha 
tornat a adaptar-se a 
les circumstàncies i ha 

tirat endavant una nova edició 
tot i les dificultats organitza-
tives a causa de la pandèmia. 
Una de les novetats d’aquest 
any era la doble jornada de 
concerts, divendres i dissabte. 
I també amb aquest format la 
gent ha respost i l’esplanada de 
davant de l’escola Cor de Rou-
re es va omplir d’un públic as-
sedegat de música en directe.
Divendres va ser el torn dels 
The Tyets, que estan en la seva 
particular «Putivuelta» arreu 
de Catalunya i van interpre-
tar alguns dels seus hits com 
«Menorca», «Hamaking» o 
«RRHH (tinc una casa)» amb 
un públic entregat a les can-
çons de la banda del Mares-
me.
Abans dels The Tyets, Carlo-

ta Flâneur va obrir el Festival 
MAIG presentant els temes 
del seu  EP de debut «Brains». 
Un concert en què el públic 
escoltava atentament unes 
cançons que destil·len els 

El Festival Maig es torna a celebrar amb èxit tot i les restriccions

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

Després que l’any pas-
sat no es pogués ce-
lebrar per culpa de 

les restriccions de la pandè-
mia, aquest diumenge 12 de 
setembre torna el Concurs de 
Grups Amateurs de Teatre de 
Santa Coloma de Queralt. Ja 
serà la sisena edició d’aquest 
certamen que com a novetat 
d’aquest any augmenta amb 
dues les obres que s’hi repre-
sentaran, passant de les sis 
habituals a les vuit d’aquesta 
edició. 
El concurs s’allargarà fins l’úl-

tim diumenge de novembre 
i hi passaran grups amateurs 
d’arreu del territori català. 
Totes les representacions es 
faran en diumenge a les 7 de 
la tarda. El preu de l’abona-
ment per a tot el concurs és 
de 40 euros i les entrades in-
dividuals tenen un cost de 6 
euros. 

La primera actuació, “Escac 
i Mat”
Així doncs, el Teatre Munici-
pal de l’Estrella acollirà aquest 
diumenge la primera obra, de 
Qollonaka Grup de Teatre de 
Terrassa, que serà “Escac i 

Mat”. L’obra és la història de 
dos perdedors. Richard Co-
llins és un escriptor d’èxit, 
masclista i egocèntric que viu 
en un mon que ell mateix s’ha 
creat a la seva conveniència. 
Per altra banda, Sandro Fazzi 
és un perruquer que viu per 
sobre de les seves possibilitats 
i que comet l’error d’entrar a 
la vida d’en Richard Collins 
i acceptar les seves regles del 
joc. Tots dos juguen una par-
tida d’escacs on ningú gua-
nya. Aqueta obra és un joc 
diabòlic on ningú mesura i 
valora de forma adequada a 
l’adversari.

Aquest diumenge comença la VI 
edició del Concurs de Grups Amateurs 
de Teatre de Santa Coloma

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

Aquest proper dissab-
te és 11 de setembre, 
Diada Nacional de 

Catalunya, i com cada any 
l’Ajuntament de Santa Colo-
ma ha organitzat actes du-
rant el matí per a commemo-
rar-ho. A les 10 del matí es 
desplegarà la senyera des del 
balcó de la Casa de la Vila, 

acompanyat del so dels gra-
llers de Santa Coloma. Dues 
hores més tard, a les 12 del 
migdia, es farà la tradicional 
ofrena floral, també davant 
de l’Ajuntament. Des del con-
sistori es convida a totes les 
entitats del poble a partici-
par d’aquest acte, que acaba-
rà amb el Cant dels Segadors 
acompanyat pels grallers de 
Santa Coloma.

Per altra banda, també es re-
corda que a les 2 de la tarda 
marxarà el bus cap a Bar-
celona per assistir a la tra-
dicional manifestació de la 
Diada, organitzada per l’As-
semblea Nacional Catalana. 
Per aquells que no puguin 
anar a Barcelona, a les 17.14 
h també es convoca una con-
centració a la Plaça Major de 
Santa Coloma.

Santa Coloma commemorarà la Diada 
aquest dissabte

sentiments i pensaments sen-
se filtres de la cantant.
I per tancar la primera jorna-
da, va arribar, plena de ritme, 
la DJ i productora Virginie, 
que a ritme de música elec-

trònica va fer aixecar a més 
d’un de la seva cadira.
El bon ambient de divendres 
no va ser excepcional i dis-
sabte es va repetir, en aquest 
cas amb quatre actuacions. 
Flashy Ice Cream, guanya-
dors del Premi Enderrock al 
millor disc de música urbana 
l’any passat, van passejar els 
seus himnes urbans per l’es-
cenari de Santa Coloma.
En la jornada de dissabte 
també van passar per l’escena-
ri colomí Ven’nus, una artista 
sabadellenca que va presen-
tar el seu EP de debut “Mart 
Asfaltat” i un altre duet, en 
aquest cas de Blanes, els Kids 
from Mars, que van atrapar al 
públic amb la seva energia i 
entrega damunt l’escenari.

El tancament, com ja va sent 
habitual, va ser a càrrec de Te 
Jodes y Bailas DJ. El director 
del festival, Jordi Aldomà, es 
mostrava molt satisfet per 
com va transcórrer aquesta 
vuitena edició d’aquest fes-
tival que ja s’ha consolidat a 
Santa Coloma i municipis ve-
ïns: «Tot i les dificultats, la sa-
tisfacció és màxima. Creiem 
que tan artistes com públic 
han pogut gaudir de dues jor-
nades de música d’alt nivell»
Ara toquen unes setmanes de 
pausa per pair l’èxit d’aquesta 
edició i tornar amb més ganes 
que mai per a preparar una 
nova edició del Festival Maig. 
Esperem que, aquest cop ja sí, 
sense restriccions motivades 
per la pandèmia.

Empresa instal·ladora / mantenidora de gas 
necessita incorporar un Tècnic d’Atenció Urgèn-
cies de Gas per treballar a la zona de Barcelona, 
comarques de l’Anoia - Baix Llobregat.

Quins requisists demanem al candidat?
- Titulació mínima obligatòria.
- Carnet instal·lador categoria B o C.
- Carnet de conduir B.
- Experiència mínima de 2 anys en el sector.
- Imprescindible residir en la zona de feina i 
estar donat d’alta al règim d’autònoms.

Què oferim?
- Formació a càrrec de l’empresa.
- Vehicle d’empresa.
- Sou �x + variable.
- Ingressos mitjans mensuals nets de 1.600-1.800€

Contactar enviant currículum via whatsapp:
693561322
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MONTMANEU / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
el municipi de Mont-
maneu va celebrar la 

seva Festa Major alhora que 
aprofitava per a inaugurar les 
obres d’ampliació i renovació 
de l’Ajuntament. 
Així, dissabte es rebia la visita 
de la presidenta de la Diputa-
ció de Barcelona, Núria Marín, 
per a la inauguració de l’ampli-
ació i rehabilitació de l’Ajunta-
ment. L’acte va comptar amb la 
participació de l’alcalde i regi-
dors i regidores, el president 
del Consell Comarcal, Xavier 
Boquete, la diputada Maria 
Sayavera i alcaldes de munici-
pis veïns.
Els representants polítics van 
visitar el nou edifici i l’alcalde, 
Àngel Farré, va tenir l’oportu-
nitat de fer-li arribar a la presi-
denta Marín els temes que més 
els preocupa com és la portada 
d’aigua del canal Segarra Gar-
rigues a Montmaneu, les pla-
ques solars per l’Ajuntament, i 
la connexió de fibra òptica per 
als veïns. En aquest sentit, la 
presidenta, va comprometre’s 
a fer les gestions oportunes per 
cercar solucions. Després de la 
visita oficial a les instal·lacions, 
la comitiva es va desplaçar a la 
plaça, on van tenir lloc els par-
laments i a continuació, una 
actuació del ballarí Francisco 
Lorza. En acabar, hi va  haver 
vermut per a tothom i portes 
obertes per a tothom que vol-
gués visitar el nou Ajuntament.
La resta del cap de setmana, els 
veïns i veïnes, van poder gaudir 
de la seva Festa Major, amb una 
programació condicionada per 
les normes de seguretat sanità-
ria però agraïts per aquest any 
sí haver pogut celebrar-la. Així, 

Farré comentava que “ha estat 
una altra Festa Major diferent, 
però que ha sabut mantenir in-
tacta la nostra identitat. L’hem 
viscut amb il·lusió i també amb 
responsabilitat”.

Una Festa Major exitosa
Montmaneu ha viscut una 
exitosa Festa Major, amb una 
gran assistència de públic i una 
excel·lent programació, grups 
com els Stromboli Jazz Band, 
Eduard Iniesta, el reconegut 
ballarí Francico Lorza, Kara-
okes Band, l’orquestra Costa 
Brava i Els Pescadors de L’Es-
cala, varen fer gaudir a tot el 
públic, que va omplir la plaça 

Montmaneu inaugura el seu nou 
Ajuntament en el marc de la Festa Major

major en cada actuació.
Per als més petits, l’actuació de 
la companyia de teatre “Més 
tumàcat” va fer saltar, cantar i 
gaudir a tots els petits i no tan 
petits. Les activitats esportives 
com futbol sala infantil i tennis 
taula varen ser dues activitats 
molt competitives, amb trofeus 
pels guanyadors i medalles 
per a tots els participants.
També es va poder gaudir de 
l’exposició de l’artista mont-
maneuenca, Antònia Casa-
novas a La Sala. Un dels tra-
dicionals i esperats actes de la 
festa és el “Pregó” enguany va 
recaure en el Sr. Miquel Caru-
lla Admetller.

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Anoia Patrimoni orga-
nitza la segona visi-
ta guiada per tal de 

conèixer els diferents indrets 
de Sant Martí Sesgueioles; 
aquesta se celebrarà dissabte 
18 de setembre. Les rutes cul-
turals se celebren cada tercer 
dissabte de mes, a les 12:00 h, 

i el punt de trobada i d’inici 
és el pàrquing de l’Avinguda 
Catalunya.
Per tal d’assistir a la visita 
guiada, cal reservar plaça a 
través de la web d’Anoia Pa-
trimoni, i dur calçat i roba 
còmode, així com barret a 
l’estiu.
Es tracta d’una ruta fàcil amb 
desnivells lleugers, i escales.

Segona visita cultural a 
Sant Martí Sesgueioles

S.M.SESGUEIOLES / LA VEU 

El diumenge 10 d’octubre 
torna la ‘VIII Pedala-
da-Caminada Memori-

al Gerard Borràs’ a Sant Martí 
Sesgueioles, que l’any passat 
en motiu de la pandèmia de la 
Covid-19 no es va poder cele-
brar.
Els recorreguts i les hores de 
sortida de les carreres seran: 
la modalitat llarga, de 36km, 
sortirà a les 8.30 hores; la cur-
ta, de 15km, iniciarà a les 9.30 
hores, i finalment la mini, de 3 
km, també a les 9.30h. La ca-
minada serà de 6 km, i el tret 
de sortida serà a les 9 hores.
Per a inscriure’s, cal contactar 
a través del perfil de facebook 
o instagram de la “Pedala-

da-Caminada Memorial Ge-
rard”; o inscriure’s a les ofi-
cines de l’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles, de dilluns 
a divendres de 9 a 15 hores. 
El període d’inscripcions fi-
nalitza el 30 de setembre.
La recollida de dorsals serà a 
l’Ajuntament, dissabte 9 d’oc-
tubre de 18 a 21 hores, o diu-
menge 10 d’octubre, de 7.30 
a 8h, en el cas de la pedalada 
llarga, i de 8 a 8.45 h per a 
la pedalada curta, la mini i la 
caminada.
El preu de les inscripcions 
és de 6€ per a menors i 10€ 
adults, i inclou samarreta, 
bossa del corredor i esmor-
zar. Durant l’esdeveniment 
hi haurà sortejos per a tots 
els assistents.

VIII pedalada-caminada 
memorial Gerard Borràs

l’especialista per al teu vehicle

C/Alemanya, 14 Nau-3 ● Pol. Ind. Les Comes ● IGUALADA  T/F: 93 804 44 53 ● Mòbils: 689 922 148 ● 619 480 817

ESPECIALISTES EN HÍBRIDS I ELÈCTRICS

Multimarca  ·  Mecànica general
Diagnosi   ·   Revisions
Electricitat/Electrònica

Especialistes GLP/Autogas
Híbrids i Elèctrics

Injecció Dièsel/Gasolina

Estàs pensant a canviar el cotxe, però no saps quin comprar perquè no t'afectin les restriccions de trànsit?
Transforma el teu pròxim cotxe a GLP, oblida't de les restriccions i aprofita't dels avantatges del GLP.

Consulta la nostra promoció per a la fira. 
COTXES BENZINA A PARTIR D'EURO4 COTXES DIÈSEL A PARTIR D'EURO6
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CALAF / LA VEU 

La història d’aquesta em-
presa anoienca, especi-
alment arrelada al terri-

tori, s’inicia amb l’Andreu Solà 
Suárez, fill d’una família de 
ferrers calafins, que ja des de 
ben jove l’empeny un intens es-
perit emprenedor  en el camp 
del desenvolupament i cons-
trucció de màquines agrícoles 
al servei d’una pagesia que tot 
just sortia de la postguerra i 
començava una tímida meca-
nització del camp.
L’Andreu Solà, sempre amatent 
a les necessitats dels pagesos en 
pro d’afavorir una millor pro-
ductivitat i rendiment de les 
aspres terres de l’Altiplà de Ca-
laf, primer i de la resta de Ca-
talunya, després, impulsà amb 
decisió el disseny i la fabricació 
de maquinària per la produc-
ció de cereals. Les sembradores 
i les abonadores van ser el seu 
objectiu. 
La marca Solà es converteix 
molt aviat en sinònim de sem-
bra. A l’avantguarda de les 
millores tècniques, ja jove em-
presa calafina i anoienca es fa 
un lloc en el mercat de les sem-
bradores a Espanya, passant a 
ser referència en moltes de les 
millores tècniques que incorpo-
raven les màquines.
Els anys 80 del segle passat em-
marquen l’èxit de Solà com a 
referent amb les sembradores 
EURO, incorporant a la marca 
l’eslògan “La sembra ben feta”.
El 1996 una nova generació de 
la família Solà pren el relleu 
amb força en la direcció de l’em-
presa després de la mort prema-
tura de l’Andreu.
El Jordi Solà, com a nou Di-
rector General de l’empresa, 
va haver d’afrontar importants 

canvis i necessitats pel que fa a 
les estructures industrials de la 
nova agricultura. En un món 
cada vegada més globalitzat i 
extremadament competitiu, 
l’empresa s’ha posicionat en els 
mercats internacionals aconse-
guint ser presents i exportant 
a França, Romania, Itàlia, Àus-
tria, Portugal, Grècia, Bulgària, 
Hongria, Lituània, Alemanya, 
Regne Unit, Sèrbia, Ucraïna, 
Bielorússia, Kazajstan, Algèria, 
Marroc, Tunísia, Sudan, Etiò-
pia, Nova Zelanda, Corea del 
Sud i Mèxic. 
Maquinària Agrícola Solà for-
ma part de les les principals 
associacions de fabricants d’Es-
panya i d’Europa: AGRAGEX, 
ANSEMAT, FEMAC, VDMA,... 
participant periòdicament a 
les fires temàtiques referents al 
continent europeu: SIMA a Pa-
rís, FIMA a Saragossa, EIMA 
a Bolònia, AGRITECHNIA  a 
Hannover i DEMOAGRO en 
diferents ubicacions dins de la 
geografia espanyola.
Actualment a l’empresa hi tre-
ballen 120 persones aconse-

guint una facturació anual 
aproximada de 15 a 17 mili-
ons d’Euros, concentrant els 
esforços en consolidar-se en 
els mercats de l’Europa de 
l’Est i aconseguir entrar en 
els països on encara no hi 
són presents, especialment a 
Rússia, mantenint la quota de 
mercat a Espanya per seguir 
sent una de les empreses lí-
ders i continuar sent una mar-
ca de referència al Magreb: Al-
gèria, Marroc i Tunísia.

Portes obertes a Maquinària Agrícola Solà de Calaf 
en motiu del 50è aniversari 

50 anys treballant des de Ca-
laf, des de l’Anoia per a tot el 
mon, un cinquantenari que 
es vol fer partícip a tothom i 
per aquesta raó aquest proper 
DISSABTE, 11 de setembre, de 
10 a 13h, Maquinària Agrícola 
Solà, organitza una matinal de 
PORTES OBERTES amb visi-
tes guiades a les instal·lacions 
i una important exposició de 
maquinària a la mateixa fàbri-
ca, Ctra. d’Igualada, s/n. Calaf.
Hi sou tots convidats!!

CALAF / LA VEU 

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Calaf i la Di-
putació de Barcelona, ha im-
pulsat el projecte ‘Digit-All: 
Oficina d’Acompanyament 
Digital de l’Anoia’. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa 
és combatre les desigualtats 
en l’accés a les noves tecno-
logies generades per l’esclet-
xa digital a través del suport, 
acompanyament i capacitació 
a la digitalització de la ciuta-
dania.
El servei és gratuït i es diri-
geix principalment a les per-
sones que tenen dificultats 
per utilitzar i accedir a les 
tecnologies de la informació i 
la comunicació (TIC), i tam-
bé, les que es troben en una 
situació de vulnerabilitat i re-
quereixen un suport específic 
per tramitar gestions admi-
nistratives. 
L’oficina compta amb una 
persona tècnica per atendre 
les consultes i els dubtes en 
relació amb la informació, 
serveis i funcionament de 
l’administració electrònica. 
Així mateix, els usuaris po-
dran aprendre a gestionar 
l’alta dels serveis públics, 
utilitzar el correu electrò-
nic, generar documents PDF 
o descarregar l’aplicació de 
transport a demanda Clic.Cat 
Alta Segarra.
A Calaf, l’oficina estarà si-
tuada a la Sala Felip i, inici-
alment, funcionarà cada di-
marts de 09.00 h a 14.00 h. 
Per a fer ús del servei, caldrà 
concertar cita prèvia tru-
cant o enviant un whatsapp 
al 610 280 811.

 

Nou servei  de su-
port, acompanya-
ment i capacitació 
digital a Calaf
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BÀSQUET / LA VEU 

CB IGUALADA 112
CB ESPAREGUERRA 111

El Monbus CB Igualada 
disputava el passat dis-
sabte 4 de setembre la 

1a jornada de la temporada 
a lliga catalana. Els iguala-
dins s’enfrontaven al TENEA 
- C.B. Esparreguera en el seu 
primer partit.
El matx començava igualat, 
els anoiencs amb un gran 
parcial als primers 5 minuts 
situaven el 10 a 3 al marca-
dor. Abans d’acabar el primer 
quart el conjunt del Baix Llo-
bregat va aconseguir empatar 
el marcador i arribar al final 
del primer període amb un 
marcador de 17-17.
El segon quart seria de do-
mini verd i negre. En ells pri-
mers 4 minuts d’aquest, feien 
un parcial de 0 a 10 i aconse-

guien marxar a la mitja part 
amb un 30 - 44.
El tercer període seria igua-
lat en el marcador però no en 
el joc, els primers 5 minuts 
pels visitants, aconseguint un 
avantatge que arribava als 24 
punts, i els segons 5 minuts els 
locals aconseguien retallar 10 
punts aquest avantatge. De tal 
manera que el tercer període 
acabava amb la mateixa di-
ferència que al començar-lo, 
-14 pels igualadins (52-66).
En l’últim quart l’equip local 
va augmentar tant la intensi-
tat en defensa com en atac i 
van aconseguir igualar al par-
tit a falta de poc temps amb el  
final 80-80.
Després de tres pròrrogues 
molt igualades, amb molta 
intensitat i els jugadors dels 
dos equips al límit físicament, 
l’equip igualadí va aconseguir 
endur-se el partit amb un 
marcador de 112 - 111.

Remuntada espectacular i emoció fins al final per iniciar 
la Lliga Catalana

BÀSQUET / LA VEU 

El Club Bàsquet Igua-
lada ha presentat el 
cos tècnic del primer 

equip masculí. S’incorpora, 
com a entrenador del primer 
equip masculí Òscar Navar-
ro. El tècnic d’Esparreguera 
té una dilatada experiència 
en les categories formatives. 
Ha estat en equips masculins 
com el CB Cornellà, el Saba-
dell Bàsquet i el FC Barcelo-
na. També ha dirigit l’equip 
femení del Basket Almeda. 
Ha estat entrenador ajudant 
de la selecció cadet masculi-
na durant cinc temporades. 
Té experiència a lliga EBA ja 
que va estar durant dues tem-
porades dirigint el CB Espar-
reguera.
L’acompanyarà a la banqueta 
en Josep Maria Planas, que 

farà de segon entrenador. 
Aquest ha estat coordinador 
del Programa de Detecció i 
Perfeccionament (PDP) de la 
Federació Catalana de Bàs-
quet durant els anys 2010 i 

El CB Igualada presenta l’equip tècnic dels sènior masculí A
2016. Ha estat seleccionador 
català en totes les categori-
es des del 2002 fins el 2016. 
També ha estat entrenador 
de la Federació Espanyola 
de Bàsquet en les categories 

U12 i U13. Actualment és el 
responsable del programa de 
creixement individual de ju-
gadors i entrenadors del CB 
Pallejà.
El tercer entrenador serà en 
Pau Castelltort. El delegat 
d’equip serà en Tià Castell-
tort. El delegat de camp serà 
en Manel Garcia. El prepara-
dor físic serà en Josep Bartra 
i el fisioterapeuta en Marc 
Custodi.
El Club Bàsquet Igualada ini-
cia la temporada 2021/2022 
amb molta il·lusió. Enguany 
seran 30 els equips federats, 
nombre màxim d’equips en 
els 40 anys d’història del 
club. 
L’estructura del CBI està or-
ganitzada per àrees, tal i com 
s’ha fet en les darreres tem-
porades. Les coordinacions 
estaran repartides de la se-

güent manera:
- Coordinador Àrea Sènior 
Masculí: Òscar Navarro 
- Coordinador Àrea Sèni-
or Femení: Sergi Alamillo i 
Amador Garrido
- Coordinador Àrea Forma-
ció Masculí: Pau Castelltort 
- Coordinació Àrea Formació 
Femení: Miquel Benito
- Coordinació Escola de Bàs-
quet: Pau Benito
- Coordinació Activitats Es-
portives (formació, tecnifica-
cions,…): Amador Garrido
- Coordinació Activitats 
No-Esportives (secretaria, 
comunicació…): Xavi Borràs
El responsable de l’àrea es-
portiva de la junta directiva 
serà en Jordi Morera.
Amb aquesta estructura es 
vol donar la màxima qualitat 
esportiva i humana a tot el 
col·lectiu del club. 

El Club Bàsquet Igualada us desitja una

BONA DIADA NACIONAL 
DE CATALUNYA

11 de setembre de 2021
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HOQUEI PATINS / LA VEU 

L ’Igualada Femení Ho-
quei Club Patins va or-
ganitzar el passat diu-

menge al pavelló Les Comes 
una jornada de presentació 
dels nou equips que con-
formen l’entitat. El moment 
àlgid de la jornada va ser la 
presentació de les integrants 
dels equips federats que 
té el club: FEM11, FEM13 
‘A’, FEM13 ‘B’, INFANTIL, 
FEM15, FEM17, Segona Ca-
talana, Nacional Catalana i el 
primer equip que milita, per 
segona temporada consecu-
tiva i, sumant-ne un total de 
9 participacions, a l’OkLiga 
Femenina. Durant l’acte de 
presentació, amb totes les ju-
gadores, tècnics i delegats a 
pista, van adreçar-se als 300 
aficionats presents a les gra-
des l’entrenador del primer 
equip igualadí, Carles Marín, 
i també la primera capitana, 
Pati Miret. Tots dos van ga-
rantir treball i compromís mà-
xim per continuar fent créixer 
el club a nivell esportiu.
Cal remarcar la presència 

en aquest acte de la regi-
dora d’Esports de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Patrícia 
Illa i de les regidores d’ERC 
de l’ajuntament d’Igualada, 
Montse Argelich i Iolanda 
Gandia.

El totpoderós Vila-sana su-
pera al primer equip
El primer equip de l’Igua-

lada Femení HCP tenia una 
prova de foc amb la visita 
del conjunt més reforçat de 
l’OkLiga, el Vila-sana llei-
datà. Les del Pla d’Urgell, 
liderades per les argentines 
Vale Fernández i Flor Fela-
mini, van superar un equip 
igualadí en plena construc-
ció, i on van debutar dues 
jugadores FEM17 com Lau-

ra Crespo i Gina Balcells. 
Les igualadines van anar a 
remolc en tot moment, però 
van competir durant molts 
moments. Carol Herrera va 
ser l’autora del gol igualadí. 
El resultat final (1-5) va ser 
excessiu pels mèrits fets per 
les locals. L’equip que entre-
na Carles Marín va mostrar 
intensitat, va jugar de tu a 

tu amb el Vila-sana, però va 
topar amb l’experiència i in-
dividualitats de les visitants. 
Cal remarcar el debut amb 
les igualadines d’un dels fit-
xatges destacats d’enguany, 
Helena de Sivatte, i també 
l’absència d’Aida Mas, una 
altra de les novetats, i jugado-
ra cridada a tenir protagonis-
me enguany a l’equip igualadí.

L’Igualada Femení HCP es presenta davant dels seus aficionats

Teatre Municipal l’Ateneu
Dies 24, 25 i 26 de setembre de 2021
Quanta, quanta guerra...
De Mercè Rodoreda

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

20% dte. en la compra 
de la teva entrada 

ensenyant el carnet 
de subscriptor

Venda per internet des del 9 
de setembre. Els dijous venda 
d’entrades a les taquilles del 
teatre d’11 a 13h i de 18 s 20h. 
Passatge Vives S/N i al Punt 
d’Informació Cultural i Turísti-
ca en els horaris habituals.

www.teatremunicipalateneu.cat 

al Teatre
A la tardor abona’t

5 espectacles per 60€



Victòria contra al Sant 
Feliu abans del torneig 
de Portugal

HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALADA RIGAT 6
SANT FELIU 2

L’Igualada HC RIGAT 
van guanyar el seu dar-
rer partit amistós abans 

del desplaçament a Portu-
gal per participar al torneig 
Cidade de Porto aquest cap 
de setmana. Els igualadins 
es van imposar per 6  a 2 al 
Sant Feliu de l’Ok Lliga Plata, 
amb gols de Marc Carol (2), 
Gerard Riba (2), Tety Vives i 
Marc Palau.
La primera part va ser més 
igualada que la segona quan 
es va notar més el físic i els 
de Fernández van imposar un 
ritme més alt i el van dominar 
totalment. El partit va signifi-

cat el retorn a Les Comes dels 
ex-arlequinats Joan Muntané 
i Joan Xinu Doncel (aquest 
a la banqueta) i del jugador 
del planter Armand Pujadó, 
actualment cedit a l’equip 
blanc-i-roig.
Per la seva banda els germans 
Cervera han tingut un bon 
inici de campionats d’Euro-
pa que es disputen a Paredes, 
Portugal. Nil Cervera, amb la 
sub-19, ha hagut de patir més 
per imposar-se a Itàlia que 
s’ha avançat, ja a la segona 
part,  amb un gol de Busani. 
Carles Domènech i Joan Pas-
cual li han donat la volta al 
marcador.
Més plàcid ha estat el triomf 
de la sub-17. Eloi Cervera ha 
signat 4 gols en la golejada 
contra França per 0 a 9.

HOQUEI PATINS / LA VEU 

Aquest diumenge es va 
jugar la final de la Lli-
ga Catalana d’hoquei 

patins, una competició en la 
qual els Barça es va imposar 
en el darrer partit al Lleida 
Llista Blava. Durant aquest 
partit l’entrenador dels llei-
detans, l’exjugador i exentre-
nador de l’Igualada HC, Al-
bert Folguera, es va dirigir a 
un dels àrbitres comentant-li 
que havia “salvat” al conjunt 
arlequinat la temporada an-
terior. Davant aquesta acusa-
ció, l’Igualada HC va fer un 
comunicat el mateix diumen-
ge demanant que Folguera es 
disculpés públicament, i així 
ho va fer dilluns al migdia 
l’entrenador lleidatà.
En un breu comunicat de 
quatre punts, Folguera re-
corda que “l’Igualada Hoquei 
Club ha estat durant 19 anys 
el meu club, casa meva i on he 
assolit els millors èxits espor-
tius. La gent que em coneix 
sap el que sento per aquests 
colors i el que he fet”. I se-
gueix “demano disculpes si 
he ofès a algú per una frase 
desafortunada i treta de con-
text en un moment del partit 
d’ahir, entre l’àrbitre principal 

i jo”. En els dos últims punts 
del comunicat, Folguera ex-
plica que “en cap cas he po-
sat ni vull posar en dubte ni 
la salvació de l’Igualada, ni 
el treball dels seus jugadors 
i tècnics, els quals em merei-
xen tot el respecte i, ni molt 
menys, la del meu amic David 
Cáceres, amb qui ja he parlat i 
ha quedat tot aclarit, a l’igual 
que amb el seu President”.
Folguera tanca el seu comu-

nicat reiterant “la meva es-
tima i respecte cap aquests 
colors, que vaig defensar amb 
tota la meva ànima i que ens 
vam donar tant mútuament”.
L’Igualada Hoquei Club ac-
ceptava les disculpes a través 
del seu compte de Twitter i 
donava així el tema per tan-
cat. “Serà un plaer tornar-te 
a rebre a Les Comes amb els 
braços oberts!”, comentaven 
en el seu tuit.

Embolic solucionat entre l’Igualda HC 
i Albert Folguera

FUTBOL / LA VEU 

El Club Deportivo Lugo 
i el Club Futbol Igua-
lada han arribat a un 

acord d’aliança estratègica 
per “treballar i créixer units 
futbolística i formativament”.
Tino Saqués, president del 
CD Lugo valora la relació 
entre dues entitats: “És un 
acord estratègic entre dos 
clubs, distants geogràfica-
ment parlant, però molt 
propers en el què al futbol 

es refereix: formació espor-
tiva d’alt nivell, donar suport 
al jugador en la seva etapa 
d’alt Rendiment, i que sem-
pre prevalguin els grans va-
lors que pot aportar el futbol 
per a tota una vida”. Saqués 
afegeix que “el CFIguala-
da hauria de ser els nostres 
ulls a Catalunya, tant en el 
futbol base formatiu (més 
de 500 joves) com en el d’alt 
rendiment. Així, les nostres 
direccions esportives han de 
treballar unides, perquè els 

jugadors amb més talent fut-
bolístic puguin estar més a 
prop de la Lliga Smartbank”.
Des del CF Igualada volen 
agrair molt sincerament al 
Lugo aquest acord estratè-
gic, basat en la formació, els 
valors i l’oportunitat per a 
molts joves de tenir més op-
cions de formar part del fut-
bol professional. 
Amb aquesta aliança, els dos 
clubs ja comencen a treballar 
de la mà per millorar i seguir 
creixent.

El CF Igualada s’alia amb el Lugo de 
Segona Divisió
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REDACCIÓ / LA VEU 

El proper dissabte 18 
de setembre arriba la 
cinquena edició de la 

Cursa de muntanya dels Salts 
d’Aigua i el TastaCabrera, un 
dia d’esport i gastronomia 
que ens permetrà conèixer i 
gaudir de l’entorn de les Valls 
de l’Anoia i realitzar el recor-
regut íntegre de la ruta dels 
salts d’aigua a més de degus-
tar els millors vins i menjars 
del municipi.
Per cinquè any, l’Ajuntament 
de Cabrera d’Anoia, organitza 
aquest esdeveniment que té 
per objectiu oferir una oferta 
de qualitat per tots aquells que 
vulguin practicar esport alho-
ra que gaudeixen de la gastro-
nomia de la zona amb la Fira 
TastaCabrera i diverses activi-
tats per a tots els públics. 
A les 9:00h del matí es donarà 
el tret de sortida de la cursa a 

la Plaça Canaletes i al seguit 
d’activitats infantils i famili-
ar programades, així com la 
Fira.
Les inscripcions a la cursa es 
poden realitzar a través de la 
web www.saltsdaiguacabrera-
danoia.cat. El preu de la cursa 

és de 10 euros anticipada o 15 
euros el mateix dia de la cur-
sa. 
La Fira TastaCabrera oferi-
rà degustacions dels millors 
vins i menjars del municipi 
de 10 a 15 hores a la Plaça de 
Canaletes amb la participació 

dels cellers i la cuina de Ca-
brera d’Anoia. Una oportu-
nitat per degustar els vins de 
Can Feixes i Mas dels Clavers, 
dos dels principals exponents 
vitivinícoles de la comarca 
de l’Anoia. També es podran 
tastar els millors plats de tots 

els bars i restaurants del mu-
nicipi. Les degustacions i la 
copa de degustació es podran 
comprar al mateix en l’estand 
habilitat.

Descobreix Cabrera d’Anoia
Mitjançant la Ruta dels Salts 
d’Aigua de l’Anoia podrem 
descobrir l’Espai Natural de 
les Valls de l’Anoia. A través 
del seu recorregut us convi-
dem a visitar els salts d’aigua 
i a gaudir de les particulari-
tats geològiques i l’ecosistema 
d’aquest entorn natural únic.  
A banda del seu gran valor 
natural, el municipi compta 
amb molts d’altres elements 
d’interès cultural i patrimoni-
al. Hi destaquen els seus dos 
reconeguts cellers, Can Feixes 
i Mas dels Clavers, on es po-
den realitzar visites guiades 
de qualitat i els diferents bars 
on poder degustar la cuina 
del territori.

Cabrera celebrarà la cinquena Cursa dels Salts d’Aigua i la Fira 
TastaCabrera el 18 de setembre

PÀDEL / LA VEU 

Aquest diumenge 12 
de setembre es com-
memorarà el cinquè 

aniversari de la pèrdua del 
Gabriel Pérez Escalante. Els 
companys de Pàdel del Ga-
briel, de l’Infinit d’Igualada, 
organitzen per cinquè any 
consecutiu el torneig de Pà-
del en memòria del Gabri 
que va morir el 23 d’agost de 
2016 per una apendicitis que 
no es va diagnosticar a temps 
a l’Hospital de Igualada, amb 
la idea que no s’oblidi mai al 
jove.
L’objectiu dels organitzadors 

serà aplegar el màxim de ju-
gadors en diferents torns per 
no tenir acumulació d’afora-
ment. El sistema de joc serà 
omplir les sis pistes de l’Infi-
nit en quatre torns de joc. A 
l’organització els agradaria 
que hi participessin homes i 
dones de tots els Clubs de la 
comarca, per recordar al Ga-
briel, tots junts. Es farà un mi-
nut de silenci (aprox.11:30h) 
per recordar-lo.
Encara que és un any dificil, 
per la covid-19 COVID, l’or-
ganització vol realitzar el tor-
neig seguint tots els protocols 
sanitaris.
La intenció és omplir les 6 

pistes, que el Club INFINIT 
cedeix, en 24 persones en 
cada torn, en total 96 juga-
dors.  
Torn 1 de  9:00h a 10:15h 
Americana nivell mig
Torn 2 de 10:15h a 11:30h 
Americana nivell mig
Parlaments de 11:30h a 
11:45h
Torn 3 de 11:45h a 13:00h 
Americana Femenina
Torn 4 de 13:00h a 14:15h 
Americana nivell alt
Qui vulgui, el mateix dia pot 
quedar-se a la botifarrada que 
consisteix amb: Pa, Botifarra, 
Cansalada, Refresc a càrrec 
de la CAFETERIA DEL INFI-

NIT (a pagar 8€ el dia del es-
deveniment). Es podrà pren-
dre a partir de les 10:30 fins 

les 16:00. També hi haurà un 
sorteig entre tots els jugadors 
de diversos regals.

L’Infinit celebra un nou torneig de pàdel en record 
a Gabriel Pérez

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

TAXI A IGUALADA
+34 608 894 147
TAXI A VILANOVA DEL CAMÍ (també adaptat)
+34 608 148 304
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU 

A l’escala hi ha una reu-
nió. La dona del tercer 
segona no sol assistir 

a aquestes reunions però avui 
creu que hi ha de ser; per això 
ha hagut de plegar abans del 
súper on treballa. Ha d’expli-
car una cosa important a les 
veïnes i veïns. Ha de demanar 
un favor incòmode, difícil de 
concedir. Un favor relacionat 
amb l’estigma que arrosseguen 
les persones amb alguna ma-
laltia mental.
D’aquí parteix La dona del ter-
cer segona, una obra de Víctor 
Borràs Gasch dirigida per Ivan 
Benet i interpretada per Àurea 
Márquez. Després de preestre-

nar-se en el marc del festival 
Grec amb totes les entrades 
exhaurides, La dona del tercer 
segona encetava temporada 

dimecres a la Sala Atrium de 
Barcelona, on està programa-
da fins el 3 d’octubre.
L’obra exposa la problemàti-

ca de l’estigmatització social 
de les persones amb malalti-
es mentals i de com la sanitat 
pública no està preparada per 
tractar-les. Ho fa des de la mi-
rada de la Raquel, una dona 
d’uns cinquanta anys que viu 
amb el seu fill i treballa en un 
supermercat fent de carnis-
sera, d’on aquesta vegada de-
mana plegar abans per poder 
arribar a temps a la reunió de 
l’escala. Una veïna com qualse-
vol altra, que carrega amb ella 
una història que podria ser 
també la de qualsevol altre. Un 
personatge que reté l’especta-
dor durant 70 minuts i li plan-
teja preguntes, potser sense 
resposta, tot abordant un tema 
que toca de prop tothom.

La salut mental puja als escenaris amb “La dona del tercer 
segona”, obra del touenc Víctor Borràs

Després d’estrenar-se amb La 
Lleugeresa i altres cançons, el 
tàndem Borràs-Benet repeteix 
en aquest cas amb bona part 
del mateix equip, i amb el Te-
atre Nu encarant-ne de nou la 
producció. En aquest cas, és 
Àurea Márquez qui protago-
nitza el monòleg.
Un cop acabades les funcions 
a Barcelona, l’espectacle es po-
drà veure arreu del país durant 
la tardor: els dies 29, 30 i 31 
d’octubre serà a La Casa del 
Teatre Nu, a Tous, on va fer re-
sidència; el 26 de novembre al 
Teatre Municipal de Banyoles; 
el 27 de novembre a Artés; i el 
2 de desembre al Teatre Kur-
saal de Manresa, entre altres 
dates.

CULTURA / LA VEU 

Òmnium Anoia ha 
lliurat aquest passat 
dimecres els XVII 

Premis Compromís Cultural, 
un reconeixement que l’enti-
tat atorga cada any a aquelles 
persones i col·lectius que han 
treballat en la defensa de la 
llengua i la cultura catalanes. 
L’acte es va celebrar a l’Ateneu 
igualadí i va esdevenir un emo-
tiu homenatge als fundadors 
de la seu territorial d’Òmnium 
a l’Anoia, que enguany celebra 
els seus cinquanta anys d’exis-
tència.
L’entitat va lliurar els premis als 
guanyadors de l’edició 2020, 
que no es va poder celebrar a 
causa de la pandèmia. El premi 
individual va ser per al mestre 
activista Francesc Ricart, que 
va fer una crida a defensar de 
manera ferma la llengua ca-
talana en tots els àmbits. El 
premi col·lectiu va ser per a la 
companyia anoienca d’arts es-
cèniques Teatre Nu; en nom de 
la companyia, Maria Hervàs va 
agrair la tasca d’Òmnium Cul-
tural en defensa de la cultura i 
va posar en valor que durant la 
pandèmia el sector del teatre 
hagi vençut la por i hagi seguit 
pujant als escenaris complint, 

això sí, totes les mesures de se-
guretat.
Pel que fa als premiats de l’edi-
ció 2021, el premi individual 
va ser per a Eduard Eroles i 
Camats en representació de 
totes aquelles persones que, ara 
fa cinquanta anys, van desafi-
ar la dictadura i van fundar la 
seu territorial d’Òmnium Ano-
ia. Eroles, convalescent d’una 
intervenció quirúrgica, va fer 
arribar un escrit des de Ciu-
tadella animant a tots els pre-
sents a l’acte a seguir defensant 

la nació catalana. En nom dels 
fundadors també va intervenir 
Antoni Dalmau i Ribalta, que 
va recordar com varen ser els 
inicis i va mencionar aquelles 
persones que van fer possible 
tirar endavant Òmnium Anoia. 
A més de mossèn Còdol, a l’ac-
te es van recordar els membres 
de la primera junta d’Òmnium 
Anoia l’any 1970, formada per 
Manuel Miserachs i Codina, 
Eduard Eroles, Jordi Mateu i 
Lliró, Antoni Dalmau, Josep 
Marsal i Cortadellas, Ròmul 

Gabarró i Castelltort i Joan 
Serra i Caro. L’esposa de Ma-
nuel Miserachs, Adela Galtés, 
va rebre un ram de flors de la 
mà de l’actual president d’Òm-
nium Anoia, Pere Joan Vinós, 
en un emotiu recordatori de 
qui va ser el primer president 
de la història de l’entitat.
Pel que fa al premi col·lectiu 
d’aquest 2021, Òmnium Ano-
ia va premiar l’entitat “Dones 
Amb Empenta”, que enguany 
celebra 25 anys d’existència en 
defensa dels drets de les dones. 

Òmnium Anoia homenatja els seus fundadors en un acte que també 
va premiar Francesc Ricart, Teatre Nu i Dones amb Empenta

Van recollir el premi Nati Ve-
raguas i Conxita Garrido, que 
van fer una crida a defensar la 
llibertat començant per la lli-
bertat de dones, nenes i adoles-
cents de viure en una societat 
lliure de violències masclistes.
L’acte, presentat per la perio-
dista igualadina Mar Martí, 
el va cloure la vicepresidenta 
d’Òmnium Cultural, Clàudia 
Pujol, que va recordar que la 
seu anoienca és una de les més 
antigues de l’entitat, que en-
guany celebra 60 anys de vida. 
Va amenitzar l’acte el músic 
Quico Tretze, que també va 
presentar un vídeo en defensa 
de la llibertat dels represaliats 
polítics amb una versió adap-
tada del Cant dels Ocells.
Finalment, Òmnium Anoia fa 
una crida a participar de tots 
els actes de la Diada Nacional 
de Catalunya el proper dis-
sabte, així com de les diferents 
activitats i exposicions que or-
ganitza l’entitat al llarg del curs. 
La seu d’Òmnium Anoia a 
l’Empremta, situada al carrer 
Santa Maria número 12, està 
oberta cada dia de 19h a 20:30h 
i disposa de tot tipus de materi-
al de marxandatge per ajudar a 
finançar l’entitat així com but-
lletes per aquelles persones que 
s’hi vulguin associar.
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MÚSICA / LA VEU 

Josquin des Pres (1450-
1521) va ser el compo-
sitor més gran del renai-

xement i la seva fama no es 
va eclipsar fins que la músi-
ca barroca no va dominar el 
panorama musical europeu. 
Al seu temps era tan cone-
gut i cèlebre com després 
ho serien Beethoven, Bach o 
Mozart.
L’Ensemble O Vos Omnes a 
ser fundat l’any 2011 pel di-
rector y compositor Xavier 
Pastrana. Amb una llarga ex-
periència en la música coral 
i de formació transversal en 
el camp de la música clàssi-
ca, Xavier Pastrana ha acon-
seguit en poc temps situar 
Ensemble O Vos Omnes en 
un dels grups vocals de mú-
sica antiga de més projecció 
de Catalunya. De la passió 
per la música antiga neix la 
voluntat de connectar el seu 
repertori amb el món actu-
al, fent de cada concert una 
experiència única, propera i 
commovedora per a tothom. 
Cadascun dels projectes de 
l’Ensemble, pretenen posar 
en valor la capacitat de la 
música antiga de dialogar 
amb la societat contempo-
rània. Treballant en la recu-
peració, contextualització i 

Ensemble O Vos Omnes 
tancarà les Nits Musicals 
a la Brufaganya 2021

creació de nous repertoris 
i formats, Ensemble O Vos 
Omnes proposa concerts i 
enregistraments sorprenents 
i de gran rigor tècnic. Les se-
ves interpretacions de músi-
ca barroca han estat lloades 
per la premsa especialitza-
da, tant en les obres de gran 
format com en les de petita 
factura. També han cridat 
l’atenció les seves interpre-
tacions de música contem-
porània, que han estat reco-
negudes per compositors de 
renom com Bernat Vivancos 
o Joan Magrané. La capacitat 
de combinar precisió tècnica 
amb un so distintiu i d’una 
gran musicalitat és el segell 
que ha portat l’Ensemble O 
Vos Omnes a ser considerat 
un grup únic en la seva es-
pecialitat.
Tindrem oportunitat d’es-
coltar-los en el concert que 
tancarà les desenes Nits Mu-
sicals de la Brufaganya el 
proper dissabte 18 de setem-
bre a Sant Magí.
El concert es farà a l’interior 
del santuari de Sant Magí i 
començarà a les 9 des ves-
pre. Només s’hi pot assistir 
amb reserva prèvia. Podeu 
reservar entrades a la web 
www.brufaganya.cat  o bé 
excepcionalment als telèfons 
659.44.34.67 / 616.43.36.87.

FOTOGRAFIA / CARMEL·LA 
PLANELL 

Dins el marc de les 
diverses accions fo-
togràfiques que va 

duent a terme l’Agrupació Fo-
togràfica d’Igualada, el passat 
dissabte, 4 de setembre, va te-
nir lloc un Taller de caràcter 
teòric i pràctic que tenia com 
a objectiu aprendre a Fotogra-
fiar la Via Làctia. Es tractava, 
doncs, d’un tipus d’acte foto-
gràfic molt concret i excepcio-
nal. Una realització que exigia 
dotar-se d’una fonamentada 
preparació i domini d’unes 
tècniques específiques capaces 
de facilitar l’obtenció de fabu-
loses captures; en definitiva, 
és oportú puntualitzar que ens 
trobem davant d’un acte foto-
gràfic tal vegada ple de màgia i 
que, per descomptat, no deixa 
indiferent a ningú.
L’esmentat taller, àmpliament 
participat, va ser impartit pel 
fotògraf i membre de la nostra 
agrupació, en Marc Quintana, 
en un acte repartit en dues 
sessions. Així, com a punt de 
partida, es va dur a terme la 
sessió teòrica; un taller a les 
mateixes dependències de 
l’Agrupació Fotogràfica, loca-
litzades a l’Edifici Ignova Tec-
noespai d’Igualada. Aquesta 
part del taller en qüestió va 
ser molt interessant atesa la 
presentació d’aquells conei-

xements previs que van des 
dels diferents instruments a 
utilitzar fins al proveïment 
d’aquells equips fotogràfics 
susceptibles de propiciar els 
millors resultats; a més de 
servir-se de l’ús de l’aplicació 
PhotoPills, una eina amb una 
sobrada informació que faci-
lita uns efectius procediments 
i recursos abans i per al mo-
ment de la captura fotogràfi-
ca.
Quant a la sessió pràctica, de 
primer, calia trobar la localit-
zació idònia: una zona sen-
se contaminació lumínica ni 
barreres arquitectòniques o 
naturals, i totalment oberta 
al cel; i sempre que el temps 
ho permetés calia escollir una 

Fotografiar la Via Làctia, un fantàstic 
acte de creativitat

data, d’una nit de Lluna Nova. 
Tanmateix, a l’hora de realit-
zar aquest tipus d’experiència, 
sobre el mateix terreny; si bé 
l’elecció és una, les pròpi-
es inclemències naturals del 
temps, no controlables fins al 
moment de la sortida, obli-
guen de vegades –i aquest és 
el cas- a haver d’improvisar. 
Això és, va ser necessari subs-
tituir el destí inicial i improvi-
sar a última hora, considerant 
-gràcies a la professionalitat 
de l’instructor- com a destí 
òptim el territori de Ribelles 
(La Noguera); un espai que va 
esdevenir prodigiós per a fer 
realitat aquesta sorprenent i 
extraordinària pràctica de fo-
tografiar la Via Làctia.

FOTO: Marc Quintana

Reserva la teva butaca a:  A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 93 803 75 56

Temporada 
2021 - 2022Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran 
espectacle, al Tívoli. Entrades garantides a platea
El musical, basat en la pel·lícula de Paramount Pictures (Guió de Tom Hedley i Joe Eszterhas, 
Història de Tom Hedley) 
Es un al·legat a la superació personal, al poder d'aferrar-se als somnis per sobre de tot, a la fe 
sense límits, gairebé capaç de ser eclipsada per una forta història d'amor impossible entre 
dues persones, amb vides molt diferents, de diferent classe social i arrels radicalment 
oposades, que posarà a prova els seus sentiments més profunds.
Flashdance El Musical, explica la inspiradora història d'Alex Owens, una noia de 18 anys, 
soldadora de dia i ballarina de nit, que somia amb anar a la prestigiosa Shipley Dance 
Academy i convertir-se en una ballarina professional. Quan un romanç complica les seves 
ambicions, ho apro�ta per impulsar el seu somni, però no sense abans superar obstacles i 
con�ictes que posaran a prova la seva determinació i que faran trontollar les parets del seu 
món.
Preu per persona: transport + beguda + entrada a platea:    71€
Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

EVA CONTRA EVA  Teatre Goya

Dissabte,  dia 16 d’octubre de 2021         Hora Sortida:  15.15h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre Goya. Entrades garantides a platea
És una comèdia inspirada en el clàssic “All about Eve” de Joseph L. Mankiewicz. Dues actrius, dues generacions ben diferenciades han d’interpretar un mateix 
personatge. En aquesta coincidència topen dues maneres d’entendre la vida i la professió. L’actriu jove lluita per aconseguir l’oportunitat de donar-se a 
conèixer. L’actriu més gran s’esforça per no permetre que el pas dels anys la facin desaparèixer dels escenaris. Però això no les converteix necessàriament en 
enemigues, són més aviat mirades complementàries que poden aprendre l’una de l’altra, sense cap necessitat de destruir-se. 
Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

Divendres,  dia 22 d’octubre de 2021         Hora Sortida:  14.45h
Divendres,  dia 30 d’octubre de 2021         Hora Sortida:  14.45h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Victoria. Entrades garantides a la platea
El musical narra la història del jove Billy, nascut en una ciutat de nord d'Anglaterra en la qual els homes practiquen la boxa i treballen a la mina. Cap d'ells balla 
ni alberga ambicions de presentar-se a la Royal Ballet School. Però Billy és diferent. Criat per un pare vidu, sense l'afecte d'una mare, a Billy no li agrada la boxa 
però està captivat per la gràcia i la meravella del ballet. Amb fèrria determinació lluitarà per aconseguir els seus somnis, retornant la unió a la seva família i la 
fe a una comunitat devastada pel convuls �nal de la indústria minera britànica.
Inclou: transport + beguda + entrada a platea
Entrades situades a les �les 18, 19 i 20

Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

BILLY ELLIOT, EL MUSICAL  Teatre Victoria



Ens pots trobar també a:

AFI Història 

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

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada i més... 
amb motiu dels 90 anys de l’Agrupació Fotogràfica.

PRINCIPIS DE LA DÈCADA DE 1930.
FOTOGRAFIA-DOCUMENT DE LA SÈRIE :

“ELS POBRES AMBULANTS”, del Llibre d’en Procopi Llucià.
Personatges en un banc del Passeig Verdaguer.

OBRA D’EN PROCOPI LLUCIÀ.

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

I, atès que totes les fotografies, per a una bona conservació, en el seu moment 
van ser cedides o donades a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia; se us facilitarà -sem-
pre que sigui possible les dades de la fotografia en qüestió.

SARDANES / JOAQUIM BAR-
CADIT 

Un dels actes progra-
mats aquesta passada 
Festa Major d’Igua-

lada, va ésser el concert de 
sardanes i música per a cobla, 
acte que aquest any arribava a 
l’edició  28; el lloc habitual del 
claustre de l’Escola Pia, va tin-
dre que ser substituït pel Tea-
tre Municipal Ateneu per les 
circumstàncies que tothom bé 
coneix; el concert constituí un 
èxit de públic assistent i tam-
bé de la cobla Almogavarenca, 
dirigida pel mestre Xavi Cas-
sanyes, el qual a més a més va 
fer de presentador. Com és ja 
costum s’interpretà una sarda-
na de casa nostra, aquest cop 
d’una compositora igualadina, 
la Sra. Maria del Rio i Mont-
fort, titulada Cantaires d’Igua-
lada molt ben rebuda, quant 
a l’última peça, marxa sobre 
motius populars catalans, de 
Joaquim Serra i Corominas, 
el públic ajudà amb el seu pi-
car de mans a portar el ritme 
d’aquesta marxa.
Ara la part negativa, per mi 
va ser, que quasi a la mateixa 

hora del concert de sardanes, 
al Parc Central es llegia el pre-
gó de la Festa Major, anunci-
ant tots els actes, bé, tots no, 
perquè el concert de sardanes 
brillà per la seva absència; jo 
crec que la sardana hauria de 
tenir un lloc més important 
dintre l’escena dels actes d’una 
Festa Major; a l’igual que al fi-
nal del pregó s’anunciava que 
certes entitats complien anys 
d’existència, doncs aquí tam-
poc va aparèixer el nom de 
la nostra entitat que enguany 
arriba als 50 anys; perdoneu 
si algú s’ha sentit ofès, però 
m’he vist obligat pel meu ego 
de dir-ho.

Ballada de sardanes per cele-
brar la Diada
Per fi, el proper diumenge 12 
de setembre a les 11:30 h., hi 
haurà una ballada de sarda-
nes després de 20 mesos. Tin-
drà lloc al pati del Museu de 
la Pell, C. Dr. Joan Mercader, 
Nº 1. Tindrem entre nosaltres 
la cobla Maricel de Sitges; hi 
haurà l’estrena d’una sardana, 
titulada Em poses sentimental, 
aquesta sardana ha estat escri-
ta per l’autor Joan M. Margalef 

i Ayet i la dedica l’expresidenta 
de l’Agrupació, Àngels Reig, al 
seu marit Lluís Baró, pels seus 
30 anys de matrimoni; enho-
rabona i per molts anys!
Com és de suposar es pren-
dran totes les mesures sa-
nitàries; en principi s’havia 
anunciat que en cas de pluja 
es suspendria la ballada, però 
la direcció del Museu ens ha 
comunicat que en cas de pluja 
es podrà disposar d’un local al 
mateix Museu.

Nou el curset de sardanes
També han passat 20 mesos, 
des que vàrem haver de sus-
pendre el curset de sardanes 
al Cívic Centre; ara per fi, po-
dem anunciar que el proper 
dimecres 15 de setembre es 
reprendrà de nou el curset; 
en lloc dels dimarts com era 
abans, ara serà els dimecres, 
l’horari en principi serà en-
tre les 5 h. i les 6:30 h. de la 
tarda. Per suposat, cal venir 
amb mascareta. El lloc també 
canvia, serà a la planta supe-
rior en lloc de la planta baixa. 
Esperem retrobar-nos.  D o -
narem més informació el pri-
mer dia d’inici del curset.    

Parlem de sardanes

MÚSICA / LA VEU 

La Coral Infantil Gatzara 
d’Igualada és una enti-
tat sense ànim de lucre 

formada per cantaires dels 3 
als 18 anys. Ens trobem cada 
dissabte de 16:15 a 18:15h per 
cantar i fer xerinola. Després 
d’un any ple de restriccions, 
aquest nou curs 2021-2022 
arrencarà el proper dissabte 2 
d’octubre amb més força que 
mai –respectant sempre les 
mesures contra la Covid-19 
dictades per la Generalitat de 
Catalunya per tal que la coral 
sigui un espai segur.

Enguany podran entrar com 
a cantaires els nascuts entre 
els anys 2018 i 2004. Per a 
qui encara no en sigui can-
taire, caldrà fer la preinscrip-
ció del 6 al 19 de setembre 
omplint aquest formulari: 
https://forms.gle/wTccBSi-
F22iiHpNY6. Les llistes d’ad-
mesos es podran consultar 
el 20 de setembre a la pàgina 
web (www.gatzara.cat); para-
l·lelament, les famílies inscri-
tes rebran un correu electrò-
nic. (Per a qualsevol dubte us 
podeu posar en contacte amb 
nosaltres per correu electrò-
nic: gatzara@gatzara.cat).

La coral infantil Gatzara 
inicia el nou curs



Capítol per afegir al meu llibre de “Circ a Igualada” (3)

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

* Programa antic. El col·leccionista i 
bon amic, Jordi Fernández, fa poc que 
va obsequiar-me amb un històric pro-
grama del Circo Continental, però no 
hi consta cap dada de l’any, ni de po-
blació.
Hi actuaven: el domador “Taras Bul-
ba”, amb tigres de Bengala. Trapezistes 
volants, “Àguilas humanas”. La risa del 
Circo, “Los Romanus”. Poneys en lli-
bertat pel petit Paul. Els gossos come-
diants, “Mille Florbella”. Les boles per 
les “Milles Arlettes. La nina ballarina. 
Johny Gray, fantasia ciclista. Freres 
Gendre, llaços. Gilbertys, equilibris-
ta. Tany Broters, platets volants. Les 
Rucwilles, perchistes. Mis Haway, con-
torsionista. Les Arazons, antipodisme. 
Pilarin Palma, alambrista. Gran Picas-
so, malabarista   .Orquestra Martínez, 
Locució, Sta Pelines. Caps de pista, 
Sres. Waller i Tebas.
El Continental actuà a Igualada por-
tant, també, algunes d’aquestes atrac-
cions
* Tres noms d’un domador. Al llegir 
el nom de “Taras Bulba”, el domador 

d’aquest circ Continental, m’ha vingut 
a la memòria de que aquest ja va ve-
nir amb el primer “Americano”, l’any 
1956 (fa 65 anys!), però llavors es feia 
dir “William Marc”, encara que, legal-
ment, era Emilien Beaoutur, d’una fa-
mília francesa de circ. O sia tres noms, 
per un sol domador, que, realment era 
un ensinistrador de molta qualitat, 
tant si es deia “Marc”, o anava disfres-

sat de mongol...
* Albert Moncunill, artista de circ 
igualadí. En el meu llibre de “Circ 
d’Igualada” hi figura una breu referèn-
cia. Ara, podem ampliar-la, amb l’ajut 
del Francesc Rossell, que ens ha recor-
dat que el “Monku” actuà a Igualada, el 
dissabte, 18 de gener del 2020, al teatre 
de l’Ateneu, amb la seva companyia 
“Vol’e Temps”, que forma junt amb la 
Sara Ortíz (Narbone, França). Presen-
taren l’obra “Distants”, amb una histò-
ria quin guió obliga a unes escenes de 
circ acrobàtic. Fou presentada per “La 
Xarxa”. Ha rebut diversos premis, com 
el de millor actor masculí. Estan ac-
tuant per tot Espanya i Sud de França 
(Catalunya Nord)
L’Albert nasqué el 8/IV/1983, a Iguala-
da. Començà actuar i a estudiar amb 
els de “Tot Circ”, de Copons, el 2003. 
En el 2009 passa a estudiar en la Es-
cuela de Teatro y Circo de Granada. 
Posteriorment ha fet diversos cursets 
per a millorar la seva formació artís-
tica. 
* Malastruga de la paraula París. A 

l’any 1965, a Olot, els Amorós-Silves-
trini van sofrir un espectacular incen-
di al seu “Cirque d’Hivern, París”. Els 
domadors, amb sang freda van salvar 
les seves feres. Els propietaris sofriren 
un  disgust tan gran que Lucas Amorós 
va morir als pocs dies del sinistre. (El 
Punt Diari, 24/10/2018)
En el meu llibre de circ es fa una expli-
cació del drama personal que afectà als 
propietaris del “Circo París” , durant la 
seva actuació a Igualada, en el 1979...
* Circo Puerto Rico. Tenia  dubtes de 
la seva existència però a “Mirador”, un 
article de Josep Elias Viles indica que, 
en l’estiu de 1933, un circ amb aquest 
nom, actuà a la plaça Joanic (Gràcia).
Llibre de Ramon Bech “Circ a Barce-
lona).!
* Referència. El 1944, els Frediani 
tornaren a Barcelona, amb el Circo 
Capitol instal·lat en el solar que havia 
ocupat la presó de dones, ja enderro-
cada (M. del P., “Destino”, Barcelona, 
29/7/1944). El circ era del Silvestrini, 
que aquell any, a Igualada, (Festa Ma-
jor) s’uní als Amorós. 
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   EXPOSICIONS

PLOU A L’ESCALA
Kima Guitart
La mostra forma part de la sèrie “Plouen pregàries”, inspi-
rada en les banderes d’oracions del Tibet i el Nepal amb cal.
ligrafies de desitjos de pau,  prosperitat, salut, alegria...
Del 15 de juliol al 31 de desembre a Cal Roure

FORÇA, EQUILIBRI, VALOR, SENY I... 
MOIXIGANGUER
Pau Corcelles
Dels Moixiganguers ens fixem en l’espectacularitat de les se-
ves construccions, però un castell no deixa de ser la suma de 
molts petits detalls i esforços.
Fins el 12 de setembre a la Sala Municipal d’Exposicions

REC DISTRICTE CULTURAL.
 UN BARRI EN TRANSFORMACIÓ
Mitjançant una instal·lació artística i vivencial, es podrà des-
cobrir, a través de fotografies, audiovisuals i altres formats 
expositius, la recuperació patrimonial d’aquestes fàbriques i 
les noves activitats que hi tenen lloc.
Del 23 de juliol, al 26 de setembre a al sala d’exposicions 
temporals del Museu de al Pell

LLINDES DE LA CIUTAT
Exposició de fotografies d’inscripcions de dates que es tro-
ben a llindes, façanes, etc. d’edificis d’Igualada. Les imatges 
de Miquel Solà van acompanyades d’una ressenya històrica 
extreta dels llibres de la col·lecció local de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada.
Fins l’1 d’octubre a la sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central

EXPOSICIONS / LA VEU 

El proper diumenge 12 
de setembre, a 2/4 d’1 
del migdia, a la sala 

gran del castell, s’inaugurarà 
l’exposició “Sant Magí. El mi-
racle de l’aigua” organitzada 
pels Amics de Sant Magí de 
la Brufaganya i el seu entorn. 
La mostra forma part del pro-
jecte “Sant Magí 2020” que 
vol celebrar els 400 anys de 
l’Aplec de Setembre posant en 
valor tot allò que fa referència 
a la Brufaganya: tradició, his-
tòria, cultura popular, etc...
L’exposició està formada per 
set grans plafons. Els més 
gran, de 280x220 cm. emmar-
ca el títol i la imatge central i 
en els altres sis, de 140x220, 
s’hi expliquen els diferents 
àmbits estudiats:
- La devoció a Sant Magí
- Monestir i santuari
- Coves i capelles
- Flora i fauna
- Aplecs i festes
- Sant Magí arreu
A Santa Coloma la mostra es 
completa amb altres plafons 
més petits on s’hi posen de 
relleu les relacions constants 

entre la vila i el convent de 
Sant Magí des del segle XVII 
fins ara.
També hi haurà un espai per 
recollir les fotografies anti-
gues que els veïns de Santa 
Coloma guarden a casa i en 
vulguin cedir el seu ús facili-
tant el seu escaneig.
El divendres 27 es farà una 
conferència sobre un per-
sonatge molt desconegut: el 
dominic Jordi de Mendoça, 
orguener portuguès que va 
construir diversos orgues en-
tre els quals el del monestir de 
Montserrat i que posterior-
ment va morir a Sant Magí. 
La xerrada anirà a càrrec de 

Ramon Oranias, monjo de 
Montserrat i organista.
La cloenda serà el diumen-
ge dia 26 a la tarda amb la 
interpretació del Ball Pla de 
Sant Magí a càrrec de l’Es-
bart Dansaire Alt Gaià i els 
Grallers de Santa Coloma de 
Queralt.
“Sant Magí. El miracle de l’ai-
gua” és una exposició itine-
rant que es va dissenyar per 
visitar els diferents llocs on hi 
ha tradició de l’aigua de Sant 
Magí, però que de moment 
només havia estat vista a La 
Llacuna i Igualada ja que la 
pandèmia va impedir que cir-
culés durant l’any 2020.

Exposició: “Sant Magí. El miracle de 
l’aigua” a Santa Coloma de Queralt



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Després de la plaga: episodis d’optimisme 
post-pandèmic al llarg de la història”, una brillant 
dissertació d’una eminent  Jordina Sales Carbonell

U n dels actes que val a destacar de les distin-
tes convocatòries  d’aquesta Festa Major va 
ser la conferència institucional, que amb el 

reclam: “Després de la plaga: episodis d’optimisme 
post-pandèmic al llarg de la història”,  va presentar 
la Doctora en Historia Antigua i Arqueologia, Jor-
dina Sales Carbonell, en un acte brillant presentat 
per la professional de l’Ensenyament, Marta Bartrolí 
Romeu, el passat dijous 26 d’agost, al Teatre Munici-
pal Ateneu; i retransmès, simultàniament, pel Canal 
Youtube, de Cultura Igualada. 
Val a dir que, com a conseqüència dels efectes de-
rivats de la pandèmia, aquesta conferència institu-
cional, que ja estava proposada per a la Festa Major 
del 2020, i va haver de suspendre’s i posposar-se per 
a aquest 2021; ha estat una cita que ha coincidit en-
cara en un moment en què els protocols COVID-19 
segueixen limitant el total aforament de públic als 
espais interiors. I, opera en aquesta línia, la impor-
tància de posar en relleu i difondre una i altra vegada 
les ensenyances expressades a l’esmentada disserta-
ció sobre el tema “pandèmies”; una temàtica objecte 
d’estudi i recerca per part de Sales, de la qual ben avi-
at i al decurs del 2020 aquesta erudita en va ser con-
siderada com a una veritable  especialista, raó per la 
qual ha estat convidada a  participar en taules rodo-
nes i congressos d’àmbit nacional i internacional. 
D’una llarga i amena conversa amb Sales, no és di-
fícil de destriar els capítols més rellevants de la po-
nència. Així, de manera succinta i concisa, a partir 
d’una exposició summament eloqüent i no absent de 
pedagogia, se n’obté  que l’esmentada conferència bà-
sicament responia a un propòsit de contraposar els 
estralls de diferents epidèmies i pandèmies antigues 
amb els efectes devastadors que actualment s’obser-
ven com a conseqüència de la COVID-19; una cir-
cumstància que ha permès, de retruc, avaluar i va-
lorar els gegantins progressos mèdics i científics que 
ha dut a terme la humanitat contràriament a l’escassa 
evolució que -en qualitat de comunitat- els humans 
hem tingut a la hora de fer front socialment a aquest 
tipus de contingències pandèmiques, molt a pesar 
que avui estiguem més organitzats que en temps pas-
sats i coneguem a l’instant l’esdevingut a l’altra banda 
del Planeta.

Paral·lelament, resseguint el fil de la història, un altre 
tema que va posar-se sobre la taula va ser apuntar 
que, com a conseqüència dels brots de la Pesta Negra 
de la Baixa Edat Mitjana, van resultar ser calamito-
sos els índexs de manca de mà d’obra (especialment 
al món agrari), i fins a quin punt els senyors terra-
tinents es van veure obligats a fer contraofertes als 
pagesos; una eventualitat que els va permetre, de 
passada, l’accés a unes millors condicions de vida. 
Òbviament, d’una mirada al passat més recent de la 
nostra història, d’aquests dies de tombant d’estiu, se 
n’obté que no sigui gens sorprenent -en un moment 
en què ens comencem a veure les orelles- que co-
menci alhora a faltar mà d’obra; certament un ines-
perat i també paradoxal efecte de la pandèmia. 
I, si bé no seran d’estranyar que cara a l’hivern que 
alguns virus siguin més forts que a l’estiu, en cap cas 
ara per ara no es pot passar per alt que, lluny dels 261 
morts oficials per COVID que tenim a Igualada en 
data d’agost del 2021, només a l’any 2020 hi havia un 
total de 475 morts més que un any considerat “nor-
mal”’ (a la darrera dècada amb prou feines s’assolia la 
xifra de 400 morts anuals per “qualsevol causa”.  No 
obstant això, a l’any 2020 es va atènyer la xifra de 875 
defuncions; la diferència, efectivament, que duplica 
les morts d’un any a l’altre, ha de ser irremeiablement 
imputada a la –nostra- pandèmia en qüestió. 
Quan, al capdavall, a la Jordina Sales Carbonell no 
li calen gaires més qualificatius i atributs, si que és 
fa inexcusable de reconèixer-li la brillant trajectò-
ria que la identifica com a una Doctora en Historia 
Antiga i Arqueologia (2011), que ha centrat les seves 
recerques en l’estudi i identificació del primer Cris-
tianisme hispà (s. III-VII) a través principalment de 
l’anàlisi de les restes arqueològiques, amb l’impres-
cindible suport de tots els documents escrits, bo i 
desenvolupant diverses  categories d’indagació. I, és 
des de fa poc que ha incorporat a les seves recerques 
el coneixement de les pandèmies antigues, àdhuc la 
historiografia centrada en el paper protagonista de 
les primeres dones arqueòlogues de Casa Nostra.  
A més de pertànyer a diferents societats i associa-
cions  científiques, i la realització de nombroses 
direccions de campanyes arqueològiques; la con-
cessió d’uns sovintejats guardons i reconeixements 

acadèmics i professionals, al costat d’una infinitud 
de publicacions, l’han convidada a diferents estades, 
aquí i més enllà de l’Estat espanyol, a prendre part 
en nombrosos congressos, simposis i seminaris, per 
a presentar ponències en la majoria dels casos; ende-
més de presidir moltes sessions i taules de debat. Tot 
això, li concedeix una categòrica labor professional 
que comparteix amb l’exercici de la docència reglada 
a la Universitat de Barcelona; una labor que ha tingut 
continuïtat en seminaris, graus i màsters d’Història, 
Arqueologia i Arquitectura en altres districtes uni-
versitaris espanyols. 

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i 

fotògrafa

Seqüència expressament capturada en el tram empe-
drat del Camí de Ronda de la baixa Edat Mitjana, localit-
zat davant dels portals medievals de la ciutat, durant les 

obres del pàrquing del Passeig de Les Cabres, en què 
Sales va intervenir.
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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
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La sensació és que 
l’equip liderat per 

Álex Pina ha in-
tentant aconseguir 

una sensació de 
clímax constant, 
que en qualsevol 

moment tot pot anar-
se a fer punyetes.

La molt esperada tem-
porada final de La casa 
de papel ja és aquí. Ho 

fa amb una primera tanda de 
cinc episodis, deixant-ne pen-
dents uns altres cinc perquè la 
sèrie s’acomiadi de forma de-
finitiva el proper 3 de desem-
bre. 
Vistos els primers episodis, 
la sensació és que l’equip li-
derat per Álex Pina ha inten-
tant aconseguir una sensació 
de clímax constant, que en 
qualsevol moment tot pot 
anar-se’n a fer punyetes. Vaja, 
l’adrenalina per sobre de qual-
sevol altra cosa, quelcom que 
la sèrie ja va començar a fer 
des del seu salt a Netflix, però 
que aquí va un pas més enllà 
amb desigual resultat.
Tot es va complicar en gran 
manera després de veure com 
el Professor quedava a mercè 
de Sierra i per la determinació 
de Tamayo de solucionar-ho 
tot amb mètodes violents com 
més aviat millor.
Això porta a una recerca de 
conflicte constant, sense im-
portar que desfacin al cap de 
poca estona, cas de Tòkio i 
Lisboa, o que hi hagi alguna 
cosa aquí una miqueta força-
da, que és el que succeeix amb 
tot el relacionat amb Arturo, 

  SÈRIES  |  37Divendres, 10 de setembre de 2021

Les millors Sèries

La casa de papel, la darrera temporada
Netflix ha estrenat la cinquena i darrera temporada de la sèrie espanyola amb més èxit internacional de tots els 
temps. Hi haurà una última entrega d’episodis prevista pel 3 de desembre

aquest personatge que abans a 
tots ens encantava odiar però 
que el pas per la sèrie mai va 
s’havia d’estendre tant. És ve-
ritat que és un gran element 
desestabilitzador, però preci-
sament per això té menys sen-
tit que segueixi.
El curiós és que sí que hi ha 
un mínim espai per a la pausa 
en aquesta arrencada de cin-
quena temporada, però és per 
introduir nous personatges 
a través de flashbacks. En el 
cas de Miguel Ángel Silvestre 
sorprèn que sigui per una apa-
rició tan anecdòtica, mentre 
que amb Patrick Criado està 
clar que s’estan plantant les 
llavors per donar cert sentit a 
algun gir de guió per arribar, 
però és que ja la trama de Ber-
lín s’ha estirat més del compte 
perquè Pedro Alonso pugui 

seguir donant vida al MVP de 
les dues primeres temporades.
Més enllà d’això, en aquesta 
arrencada de l’última tem-
porada de La casa de papel 
prima la sensació de clímax 
inacabable en termes visuals 
perquè en la narració sempre 
s’acabi trobant algun motiu 
per seguir ajornant l’arribada 
de la gran confrontació final. 
És veritat que fa temps que la 
versemblança va passar a ser 
un tema secundari -si és que 
no ho va ser sempre-, però ar-
riba un punt en què la sèrie se 
sosté amb prou feines pel que 
fa al guió.
I és que pot ser que La casa 
de papel sempre s’hagi basat 
en la idea que els atracadors 
van sempre un pas per davant 
de l’autoritat, però aquí estem 
entrant ja en el terreny de la 
improvisació en alguns aspec-
tes, cosa a la qual es fa al·lusió 
de manera directa en el segon 
episodi. En una breu conver-

sa es fa esment als perills que 
això comporta per a la banda, 
però aplicat a la sèrie és fins i 
tot més perjudicial.
Ha arribat un punt en què 
simplement sembla que s’acu-
mulen les situacions límit 
perquè el ritme no defalleixi. 
Els personatges no importen 
massa més enllà de la possi-
bilitat que morin, i aquí he de 
reconèixer que aquest inici de 
temporada sí que em va fer 
creure que havia arribat l’hora 
d’un dels protagonistes...

Què ha passat? Doncs que tot 
el que va ajudar al fet que La 
casa de papel fos una de les 
sèries més addictives dels úl-
tims anys ha arribat a aquest 
punt en què un comença a ser 
conscient que s’han sacrificat 
massa coses en nom d’una in-
tensitat passada de voltes. 
Aquí brilla el tècnic i fins i tot 
la posada en escena, notant-se 
la forta inversió realitzada, 
però tot apunta cap a una 
mort d’èxit. 
La casa de papel ja va donar 
certs símptomes d’esgotament 
en la quarta temporada i la 
sensació no ha anat precisa-
ment a menys en l’arrencada 
de la cinquena. Més irregular 
que mai, segueix funcionant 
com intens passatemps, en 
part per la inèrcia establerta i 
l’afecte que un pugui tenir cap 
als seus personatges, però tot 
apunta que la gran traca fi-
nal se’ns farà una mica costa 
amunt. A veure.

La casa de papel ja 
va donar certs 

símptomes 
d’esgotament en la 
quarta temporada 
i la sensació no ha 
anat precisament a 
menys en l’arrenca-
da de la cinquena.
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Tota la informació de la teva comarca en un clic
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Thriller japonès
A Tous •  La mujer del espia

REDACCIÓ/ 

1940, el Japó. Yusaku (Issey Taka-
hashi) és el director d’una pres-
tigiosa companyia comercial a 

Kobe (el Japó), i està casat amb Sa-
toko (Yu Aoi). Per motius de treball 
ha de realitzar un viatge a Manxúria 
durant en plena Segona Guerra Mun-
dial. Durant la seva estada és testi-
moni d’un terrible fet que posarà en 
perill la identitat i seguretat nacional. 
En nom de la justícia decideix fer-ho 
públic, la qual cosa el converteix a 

l’instant en un enemic públic. Du-
rant el seu retorn, a Satoko l’assal-
ten els dubtes sobre qui és el seu 
marit i una tremenda desconfiança 
comença a apoderar-se d’ella. Sa-
toko assegura creure al seu espòs 
i ser-li lleial. No obstant això, un 
gir en els esdeveniments delata-
rà a Yusaku davant la policia. La 
mujer del espia se situa a principis 
dels anys 40 per a contemplar tant 
el tempestuós despertar polític del 
personatge titular com la conversió 
del Japó al feixisme.

El drama de la immigració
Estrena •  La dona il·legal

REDACCIÓ/ 

Aquesta història d’orígens gira 
entorn de l’expert en arts 
marcials i mestre del Kung-

Fu nascut en els còmics de Marvel 
durant els anys 70, escrits per Steve 
Englehart i il·lustrats per Jim Starlin. 
El seu protagonista respon al nom de 
Shang-Chi (Simu Liu), fill d’un po-
derós criminal de la Xina. Educat en 
un complex aïllat de la resta del món, 
Shang-Chi va ser entrenat en les arts 
marcials i ha desenvolupat habili-
tats sense igual. En aquesta primera 
aventura Shang-Chi s’enfrontarà a un 
poderós enemic: El Mandarí (Tony 
Leung).
L’univers cinematogràfic de Marvel 
continua expandint-se en variades 

direccions, particularment la de la 
inclusió, amb models superheroics 
lluny de l’hegemònic, encara que se-
gurament necessaris per a continuar 
conquistant territoris, públics i zones 
frontereres no massa visitats amb an-
terioritat. 
Així, després de Black Panther ar-
riba Shang-Chi y la leyenda de los 
diez anillos, producció basada en un 
personatge meitat xinès, meitat es-
tatunidenc, creat en els anys setan-
ta —arran de l’èxit de la mítica sèrie 
Kung-Fu—, però sense continuïtat 
com a protagonista en el vessant edi-
torial des dels anys vuitanta. El mer-
cat asiàtic sembla l’excusa comercial 
perfecta, però la pel·lícula, almenys 
la seva estupenda primera meitat, 
compleix amb escreix.

Superheroi xinès
Estrena •  Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos

RICARD FUSTÉ / 

El dijous 16 de setembre, el Cine-
club reprèn la seva activitat des-
prés del parèntesi vacacional i 

presenta, a les vuit del vespre, a l’Ate-
neu Cinema i dintre del Cicle Gaudí, 
la producció del 2020 La dona il·legal, 
dirigida per Ramon Térmens.
El lleidatà Ramon Térmens (Joves, 
Catalunya über alles!) persisteix en la 
seva voluntat de denúncia amb aquest 
film en què, a partir d’un format de 
pel·lícula policíaca, narra la peripècia 
d’un advocat que demana ajuda a una 

prostituta nigeriana per aclarir el destí 
d’una noia kosovar que havia de ser de-
portada i que ha aparegut morta en un 
Centre d’Internament d’Estrangers; la 
investigació traurà a la llum una trama 
de corrupcions i d’abusos sexuals amb 
el rerefons del drama de les noies im-
migrants.
El film està protagonitzat per Daniel 
Faraldo que també signa el guió en col-
laboració amb Ramon Térmens, i per 
la jove Yolanda Sey, al capdavant d’un 
repartiment que uneix cares noves amb 
d’altres més conegudes (Isak Férriz, 
Montse Germán, Boris Ruiz).



AFTER. ALMAS PERDIDAS
Estats Units. Drama. De Castille Landon. Amb 
Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Arielle Kebbel,
Quan Tessa (Josephine Langford) presa la decisió més im-
portant de la seva vida, tot canvia. Els secrets que salin a la 
llum sobre la seva família i la de Hardin (Hero Finnes-Ti-
ffin) posen en perill la seva relació i el seu futur junts. La 
vida de Tessa comença a trencar-se en trossos i ja res serà 
com abans. Encara que sap que Hardin la vol, aquestes dues 
ànimes perdudes estan envoltades de gelosia, odi... i perdó..

SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS 10 ANILLOS
Estats Units. Fantàstic. De  Destin Cretton. Amb  Simu Liu, 
Awkwafina, Tony Leung Chiu-Wai, Michelle Yeoh
Aquesta història d’orígens gira entorn de l’expert en arts 
marcials i mestre del Kung-Fu nascut en els còmics de Mar-
vel durant els anys 70, escrits per Steve Englehart i il·lus-
trats per Jim Starlin. El seu protagonista respon al nom de 
Shang-Chi, fill d’un poderós criminal de la Xina. Educat en 
un complex aïllat de la resta del món, Shang-Chi va ser en-
trenat en les arts marcials i ha desenvolupat grans habilitats. 

   MALIGNO
Estats Units. Terror. De James Wan. Amb George Young, 
Annabelle Wallis, Maddie Hasson, Jake Abel
Madison és una dona que té uns macabres malsons que la 
deixen completament paralitzada. Aterrida pel que veu en 
elles, Madison no aconsegueix dormir a les nits ni viure pel 
dia. Però el terror cada vegada s’anirà apoderant d’ella quan 
descobreixi que aquests malsons no són somnis, sinó que 
són fets de la vida real.

    REMINISCENCIA
Estats Units. Ciència-ficció.  De Lisa Joy. Amb Hugh Jack-
man, Rebecca Ferguson, Thandie Newton
Nick Bannister, un investigador privat que s’interna en el 
fosc i seductor món del passat, ajuda als seus clients a re-
cuperar records perduts. Viu a la vora de la costa de Miami 
que es troba submergida en gran part sota la mar. Un dia, la 
seva vida canvia quan apareix Mae, una nova clienta. Encara 
que Mae només acudeix a la seva consulta per a trobar un 
objecte perdut, es convertirà en una perillosa obsessió. 

 LA PATRULLA CANINA
EEUU. Animació. De Cal Brunker. Veus: Iain Armitage, 
Will Brisbin, Ron Pardo, Marsai Martin
La Patrulla Canina està en ratxa. Quan Humdinger, el seu 
major rival, es converteix en alcalde de la pròxima Ciutat 
Aventura i comença a causar estralls, Ryder i els heroics 
cadells es posen en marxa per a enfrontar-se a aquest nou 
desafiament. Mentre un dels cadells ha d’enfrontar-se al seu 
passat en Ciutat Aventura, l’equip troba ajuda en una nova 
aliada, la intel·ligent gosseta salsitxa Liberty..

    FREE GUY
Estats Units. Comèdia. De Shawn Levy. Amb Ryan Rey-
nolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery,
Guy (Ryan Reynolds) treballa com a caixer d’un banc, i és 
un tipus alegre i solitari al qual res l’amarga el dia. Fins i 
tot si li utilitzen com a ostatge durant un atracament al seu 
banc, ell continua somrient com si res. Però un dia s’adona 
que Free City no és exactament la ciutat que ell creia. Guy 
descobrirà que en realitat és un personatge no jugable dins 
d’un brutal videojoc.
 

    LA MUJER DEL ESPIA
Japó. Drama. De Kiyoshi Kurosawa. Amb  Yû Aoi, Issei 
Takahashi, Ryôta Bandô, Chuck Johnson
A poc temps de l’esclat de la II Guerra Mundial. Yusaku és 
el director d’una companyia comercial en Kobe i està casat 
amb Satoko. En un viatge a Manxúria durant 1940, Yusaku 
descobreix un terrible secret nacional. En nom de la justícia 
decideix fer-ho públic, la qual cosa el converteix a l’instant 
en un enemic públic. No obstant això, Satoko assegura creu-
re-li i jura que estarà al seu costat.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

CHAVALAS 
Ds: 20:00
Dg: 17:45
Dc: 17:45

SHANG-YI Y LA LEYENDA DE 
LOS DIEZ ANILLOS 
Dv: 17:00/20:00
Ds: 17:00
Dg: 20:00
Dc: 20:00

LA DONA IL·LEGAL (Cicle 
Gaudí) 
Dj: 20:00

1/SHANG-YI Y LA LEYENDA DE 
LOS DIEZ ANILLOS
Dv a Dg: 16:00/19:00/22:00
Dll a Dj: 19:00/22:00
1/DESCARRILADOS
Dll a Dj: 17:00

2/MALIGNO 
Dv a Dll Dc i Dj: 
17:00/19:40/22:20
Dt: 17:00/19:40
2/MALIGNO (VOSE) 
Dt: 22:20

4/ AFTER. ALMAS PERDIDAS
Dv a Dg: 16:30/19:00/21:30
Dll Dc i Dj: 17.10/19:30/21:45
Dt: 17:10/21:45
4/ AFTER. ALMAS PERDIDAS 
(VOSE)
Dt: 19:30

5/D’ARTACAN Y LOS TRES MOS-
QUEPERROS
Dv a Dg: 16:00
SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE 
LOS DIEZ ANILLOS
Dv a Dg: 17:45/20:30
Dll Dc i Dj: 17:30/20:30
Dt: 17:30
SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE 
LOS DIEZ ANILLOS (VOSE)
Dt: 20.30

6/LA PATRULLA CANINA 
Dv a Dg: 16:00/18:00
Dll a Dj: 17:45
6/GARCIA Y GARCIA
Dv a Dj: 20:00
6/FREE GUY
Dv a Dj: 22:15

7/QUIEN ÉS QUIEN? 
Dv a Dg: 16:10/18:15/20:20/22:30
Dll Dc i Dj: 18:00/20:15/22:30
Dt: 18:00/22:30
7/QUIEN ES QUIEN? (VOSE) 
Dt: 20.15

8/EL BEBE JEFAZO. NEGOCIOS 
DE FAMILIA  
Dv a Dg: 16:00
8/A TODO TREN
Dv a Dj: 18:10
8/FREE GUY
Dv a Dj: 20:05
8/CANDYMAN
Dv a Dj: 22:30

LES APARENCES (CAT)
Ds i Dg: 17:30
LA MUJER DEL ESPIA
Ds i Dg: 19:15
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA
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Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA

El municipi de Rubió

El municipi de Rubió 
està situat al NE de la 
comarca, té una exten-

sió de 48 km2 i una població 
(a cens dels 2020) de 239 ha-
bitants. És un dels municipis 
més grans de l’Alta Segarra, i 
a la vegada té una de les po-
blacions més reduïdes de la 
zona. Rubió té un relleu molt 
accidentat, sent el seu punt 
culminant a la serra de Ru-
bió. El municipi comprèn, 
a la meitat sud, el petit nucli 
de Rubió, cap de municipi, el 
raval o caseria del Pla de Ru-
bió, i l’antiga parròquia rural 
de Sant Pere d’Ardesa, en un 
apèndix, ja vers Òdena. A la 
meitat nord del terme, al punt 
més alt de la serra hi ha una 
notable planura presidida pel 
gran mas de Pedrafita. En un 
apèndix al NE, als vessants 
septentrionals de la serra, hi 
ha l’antiga parròquia rural de 
Sant Martí de Maçana.

El centre històric i cap del ter-
me és el poble de Rubió, de 
població disseminada, presi-
dida pel petit nucli aturonat a 
626 m d’altitud, en un esperó 
al vessant sud de la serra on 
s’alcen les restes del castell de 
Rubió, l’església parroquial de 
Santa Maria i unes poques ca-
ses.
Se sap que l’indret estava 
habitat a finals del segle IX, 
principis del X. Una mica més 
tarda, al segle XI, ja trobem 
documentació històrica on 
consta que en aquell indret 
existia una castell amb una 
primitiva església romànica. 
Fou cap al segle XIII quan es 
construí l’actual església de 
Santa Maria, sota les ordres 
dels Castellolí, que era quin 
senyorejaven el castell de Ru-
bió aquella època. Cap a les 
acaballes del segle XIV el cas-
tell passa a mans dels senyors 
de Boixadors. Com el veí ter-

me d’Òdena, en les guerres 
contra Napoleó el territori 
de la serra de Rubió fou un 
punt estratègic per a la resis-
tència igualadina. El 1841, al 
lloc conegut per la plaça de les 
Bruixes, foren morts pel so-

L’edifici actual va ser construït entre 1275 i 
1300, substituint una església anterior que 
s’esmenta en documents medievals des del 
1082. L’Església de Santa Maria de Rubió és 
un temple d’estil gòtic. La planta rectangular 
té una única nau coberta amb doble volta de 
creueria, i presenta als vèrtex dues claus de 
volta esculpides amb l’Anyell Pasqual i un 
petit Pantocràtor. La nau central té a banda i 
banda sengles capelles laterals de volta ogival 
i coberta de creueria.
Sens dubte l’element més important que tro-
bem dins de l’església de Santa Maria de Ru-
bió és el seu retaule de característiques for-
mals italogòtiques. Aquesta obra, atribuïda 
a l’anomenat Mestre de Rubió, deixeble de 

Ajuntament 
de 

Rubió

Masia catalana Can Ollé
Casa d’ús turístic rural per a celebracions, 

famílies i amics, enmig de la natura.

metent de Rubió i els mossos 
d’esquadra els bandolers Ca-
sulleres i Marimon, capitosts 
d’una partida de lladres.
L’economia és de base 
eminentment rural. Els con-
reus principals, als sectors 

més planers, són els cereals i 
els ametllers, i romanen res-
tes de vinya. La cria de besti-
ar als masos escampats és un 
complement a l’agricultura. 
Hi ha aviram, bestiar porcí i 
ramats d’ovelles.

Masia rural Can Gabarró Vell
Per a esdeveniments, celebracions 

i turisme en família i amics, 
enmig de la natura.

Us hi esperem!

Ramon Destorrents, constitueix una de les 
peces pictòriques més importants del gòtic 
català. L’obra, pintada al tremp sobre fusta, 
consta de tres cossos verticals subdividits en 
tres pisos als laterals i dos al cos central.  El 
bancal original, a la part inferior del retau-
le, es conserva al Museu Episcopal de Vic. 
La predel·la que hi ha actualment és una re-
producció feta posteriorment per l’escultor 
Emili Colom Iconogràficament, el retaule 
està dedicat als goigs de la Mare de Déu, i 
conté set escenes de goig i set escenes de dolor

Emplaçament: 
A Rubió, a la carretera d’accés BV-1037, 4
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SANT PERE D’ARDESA
Sant Pere d’Ardesa és una església romànica 
ubicada a la falda del Puig de Sant Miquel.  
La primera constància és d’un testament de 
Bernat Ramón de l’any 1082 on llegava 10 
unces d’or. La primera constància que es 
té de l’església com a parròquia data de la 
primera meitat del segle XI i era una llis-
ta parroquial del bisbat de Vic. L’església es 
consagrà el 1192. És un edifici d’una sola 
nau amb un absis semicircular a l’est deco-
rat amb arcuacions llombardes i lesenes i un 
fris de dents de serra. Més endavant, l’absis 
va ser separat de la nau amb un envà que va 
obligar a avançar el presbiteri. Es probable 

Aquest dolmen és d’una tipologia 
anomenada “petita galeria catala-
na” o “sepulcre de corredor am-
ple”. L’espai de la cambra, situat al 
fons del conjunt, restava precedit 
per un corredor a través del qual 
s’introduïen els enterraments fi-
nalment dipositats al fons de la 
cambra. Tota l’estructura mega-
lítica estava envoltada per un tú-
mul de terra delimitat per pedres 

SEPULCRE MEGALÍTIC

Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

Ajuntament
de 

Rubió

Vila Caelus és una masia rehabilitada 
del segle XVIII, en un entorn únic, 

on la calidesa et farà sentir com a casa.
Un nou concepte de turisme rural de qualitat

“Un lloc màgic on relaxar la teva ànima”

Casa Tomàs
Casa Tomàs és una senzilla casa de pagès, datada del 1718, 

reconvertida en casa de turisme rural independent.

que la volta de l’absis original estigués feta 
de pedra amb un quart d’esfera. En els ves-
tigis dels paraments s’hi intueix l’existència 
d’uns ressalts als laterals que es probable que 
sostingueren els arcs de reforç de la nau. En 
època barroca es feren també reformes, de 
les quals són testimoni les restes de decora-
ció que es troben a l’interior. L’edifici va res-
tar abandonat amb el sostre esfondrat durant 
molts anys i en un estat de semi-ruïnes, fins 
que va ser restaurada l’any 2009.

Emplaçament: Al Km 2 de la BV-1037 es 
pren el trencall a mà dreta.

que cobria i protegia tot el conjunt, 
proporcionant-li solidesa i monu-
mentalitat. La descoberta i la res-
pectiva excavació va demostrar que 
no havia estat espoliat. Gràcies a les 
investigacions se sap que va ser uti-
litzat durant els primers segles del 
segon mil·lenni aC..

Emplaçament: 
carretera d’Igualada als Prats de Rei

A Rubió trobem la Casa Berenguer. 
Tot i que en el moment de l’auge 
del Modernisme Rubió era un in-
dret aïllat de la Catalunya interior, 
en Francesc Berenguer i Mestres, 
arquitecte deixeble de Gaudí, va 
escollir-lo per construir-s’hi una 
casa de descans. Coneguda com “la 
Torre” o “la Torre del Castell”, s’alça 
sobre un promontori de la Serra de 

CASA BERENGUER
Rubió, al nord-est del castell, i molt 
probablement substitueix una antiga 
torre medieval de vigilància.
Té l’estructura pròpia d’una masia 
de muntanya més que no d’una casa 
d’estiueig, construïda amb pedra i 
amb teulades de fort pendent. Té un 
porxo en un dels angles, suportat per 
dos arcs parabòlics típics de l’arqui-
tectura modernista.

FONTS: Patrimoni Cultural DIBA; “Esglésies Romàniques de l’Anoia” (Josep-Vicenç Mestre Casanova/La Veu); “Ru-
tes per l’Anoia, història i art” (Pau Llacuna i Teresa Mascó /La Veu); Enciclopèdia Catalana / Ajuntament de Rubió
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Pere Dalmases Castellví, pels 
del Cau, el Mases.
Has arribat just als 75 anys 
i ens has deixat, després de 
molts ensurts, potser ja en te-
nies prou.
Sempre has estat el Mases per 
nosaltres.
Tos els que vàrem passar pel 
Cau, molts quedàrem marcats 
per uns fets especials i molt 
bons, que tu has mantingut 
fins els últims moments.
Recordo que quan junts ens 
vàrem treure el carnet de con-
duir, ja érem majors d’edat, 18 
anys amb molta il·lusió i just 
l’examen, ja vares preparar 
una excursió pel diumenge 
vinent cap a la Seu d’Urgell, 
llogant un 600 a cal Manya-
net, que ens va recomanar no 

anéssim per camins de pols, 
res; per sant Llorenç i Josa del 
Cadí amb pistes forestals, així 
hem sigut.
Mai podrem agrair-te les ex-
cursions que ens vares pre-
parar a tota la colla per anar 
amb 4x4 pel Pirineu. Llavors 
no hi havia els medis d’ara, 
no sabem com t’ho feies, però 
mai va fallar res... totes varen 
anar molt bé i en tenim tots 
un bon record. Amb aquesta 
memòria tan gran que has 
tingut, te’n recordaves de tot.
Curiosa la col·lecció que has 
anat forjant dels cementiris 
de Catalunya.
Has estat un home especial, 
diferent, però amb un cor 
molt gran, t’has donat als teus 
i crec t’ho han tornat amb 

escreix, sobretot les teves fi-
lles que, sabem, t’han estimat 
molt i una mica també els 
teus amics, que sempre t’hem 
portat al cor.
“TROBAREM A FALTAR 
EL TEU SOMRIURE”, és 
clar que sí, aquest somriu-
re que tenies de murri quan 
preguntaves alguna cosa o 
contestaves alguna pregunta 
enrevessada.
Trobarem a faltar aquell Ma-
ses que sempre ens ensenya-
va coses noves I que enca-
ra que tu ja hagis arribat al 
campament més alt que tots 
els cims que vàrem assolir, 
nosaltres des de baix et re-
cordarem sempre.
El teu amic Francesc Farrés 

i Farrés

En el nostre comiat et diem:
Adeu siau Pere

ESGLÉSIA / LA VEU 

Les parròquies d’Igualada ja 
tenen a punt el nou curs de 
catequesi, per a infants de Pri-
mera Comunió (2n. primària) 
i de Confirmació (1r. d’ESO). 
Aquests són els horaris per fer 
les inscripcions:
- A Santa Maria: 22, 23 i 24 de 
setembre, de 5 a 7 de la tarda. 
Més informació: 93-380-00-40
- A la Sagrada Família i N.S. 
de Montserrat: Les inscrip-
cions tenen lloc a l’església 
parroquial (entrada pel carrer 
Pierola), del dilluns 13 al di-
vendres 17, de 2/4 de 6 a 7 de 
la tarda. Més informació: 93-
803-04-27. 
- A la Soledat: Del 20 al 24 de 
setembre, de 5 a 6 de la tarda, 

a l’espai d’entrada a la capella. 
Més informació: 93-803-05-28
- A Fàtima: Els divendres dies 
10, 17 i 24 de setembre, de 5 
a 7, en els locals parroquials. 
Més informació: 93-808-60-62

Inscripcions al nou curs 
de catequesi

ESGLÉSIA / LA VEU 

L’Escolania de Montser-
rat 2021-2022 ja està en 
marxa. Inicia un curs 

que encara manté les mesures 
de prevenció vigents per la 
pandèmia, però que malgrat 
els inconvenients ha pogut 
comptar amb vuit nous alum-
nes, sis dels quals s’incor-
poren al primer curs (4t de 
Primària) i dos al segon (5è 
de Primària). Enguany, l’Es-
colania estarà formada per 46 
escolans.
Un signe que indica que es va 
recuperant la normalitat és el 
calendari de concerts, que a 
hores d’ara només poden fer 
arreu de Catalunya. En con-

cret, en tenen programats 9. 
Abans de la pandèmia en fe-
ien 10 o 12 per curs, a més de 
la gira a l’estranger, que a dia 
d’avui no està prevista, en-
cara. Entre els més destacats 
que oferiran hi ha el del 17 
de desembre a la Basílica de 
la Sagrada Família de Barce-
lona, que s’emmarca dins els 
actes d’inauguració de la tor-
re de la Mare de Déu, o el del 
15 de febrer de 2022 a l’Audi-
tori de l’Hospital de Sant Joan 
de Déu a Esplugues de Llo-
bregat, arran de la posada en 
marxa del nou edifici dedi-
cat al càncer infantil. També 
oferiran, al mes de desembre, 
un concert a l’Auditori Enric 
Granados de Lleida i un altre 

al Palau de la Música de Bar-
celona, dins la temporada de 

Barcelona Clàssics, amb la 
Gran Chapel.

“Ressons de la nostre terra”, 
el nou CD de l’Escolania
La gran novetat d’aquest inici 
de curs, per això, és la publi-
cació d’un nou CD, que porta 
per títol “Ressons de la nos-
tra terra”. És el primer enre-
gistrament de l’Escolania que 
està íntegrament format per 
repertori popular i d’autor, 
que també forma part del re-
pertori habitual del cor en la 
seva faceta més concertística.
L’enregistrament s’ha fet des 
d’una nova perspectiva so-
nora: en aquesta ocasió, la 
major part de les obres van 
ser gravades en un estudi 
de gravació –a excepció d’El 
cant dels ocells i del Virolai- 

L’Escolania de Montserrat inicia el curs amb la presentació d’un 
nou CD que conté únicament música popular i d’autor

cosa gens habitual en els en-
registraments de l’Escolania. 
Una de les obres és una pri-
mícia, obra de Bernat Vivan-
cos, antic escolà i ex director 
del cor montserratí, a partir 
del poema de Joan Maragall 
L’ametller.
Ressons de la nostra terra és 
un CD publicat sota el segell 
de Discos Abadia de Mont-
serrat (DAM). La direcció és 
de Llorenç Castelló i ha estat 
acompanyat al piano per Vi-
cenç Prunés. Els onze temes 
inclosos en aquest treball són: 
La gata i el belitre, Marinada, 
La dama de Mallorca, La fila-
dora, El rossinyol, L’ametller, 
La Mare de Déu, La nostra 
dansa, Muntanyes del Ca-
nigó, El cant dels ocells i el 
Virolai.

Hostalets de Pierola, setembre de 2021

En memòria

Àngel Sala Parcerisas
L’Àngel de la tenda

30.12.1921 - 11.9.1998

Mª Dolors Esteve Llopart
Vídua de n’Àngel Sala
13.8.1922 - 27.2.2011

No és oblidant com s’apaivaga el dolor d’una pèrdua, sinó recordant.
Restareu sempre presents en les nostres vides.



Setembre
10: Beats Domènec Castellet, Lluís Eixarc i Jacint Orfanell.

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

13: Joan Crisòstom; Felip.  
14: Crescenci; Ròsula, .

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

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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E l temps per al cristià té 
sempre valor d’eterni-
tat. És en el dia a dia 

on anem fent el camí de la 
nostra vida, la qual no té pas 
l’horitzó tancat del no-res, 
sinó l’obertura de l’eternitat. 
Des d’aquesta premissa sen-
zilla, però al mateix temps 
essencial, hem de viure el 
temps de gràcia que el Senyor 
ens concedeix. No sabem pas 
el que ens espera personal-
ment, familiarment o social-
ment i, àdhuc, eclesialment. 
Tot i això, hem de mantenir 
la certesa que la providència 
de Déu guia misteriosament 
les nostres vides: Sabem que 
Déu ho disposa tot en bé dels 
qui l’estimen, dels qui ell ha 
cridat per decisió seva (Rm 
8,28).
Amb aquesta confiança hem 
d’emprendre el nou curs pas-
toral en tots els àmbits de les 
nostra Església: parròquies, 
comunitats, associacions, 
moviments, escoles.
El nostre bisbat de Vic té al 
davant, al meu entendre, uns 
reptes clars en aquest nou 
curs pastoral, els quals ens 
impliquen a tots els qui esti-
mem la nostra Església.
Certament que el Sínode Di-
ocesà arriba a la seva etapa 
definitiva, dins la fase dels 
grups sinodals. Han estat 
molts els entrebancs que 
hem sofert, sobretot deguts a 
la pandèmia que encara ens 

fueteja. Malgrat tot, seguim 
endavant en l’escolta dels uns 
als altres i en el discerniment 
de la voluntat de Déu per a 
la nostra diòcesi, a fi que tota 
ella, tots i cada un dels seus 
membres, siguem portadors 
d’esperança per al nostre 
món, tan mancat de direcció 
decisiva, d’horitzons nous. 
Durant aquest curs haurem 
d’abocar-nos al treball de la 
mirada a l’Església i a la mis-
sió que li és pròpia. I, a més, 
havent recollit tot el treball i 
les propostes dels grups si-
nodals d’arreu de la diòcesi, 
elaborar l’Instrumentum la-
boris, que ha de ser la base 
del treball de l’Assemblea 
Sinodal. Tots som cridats a 
participar-hi. Mai no és tard 
per a incorporar-se al tre-
ball dels grups sinodals. Que 

ningú no pugui dir que no ha 
estat convidat a ser-hi.
Tanmateix, a partir del mes 
d’octubre haurem de fer tam-
bé el camí sinodal que el Sant 
Pare ens ha demanat de fer 
en la preparació del Sínode 
de Bisbes. Repeteixo, aques-
ta coincidència no pren res 
al nostre camí sinodal, sinó 
que l’enriqueix.
Un altre repte és el desvet-
llament de les vocacions al 
servei dins la comunitat cris-
tiana. Evidentment, el sacer-
doci ministerial i el diaconat, 
però també els ministeris 
laicals, homes i dones, que 
amb un discerniment ade-
quat exerceixen el ministeri 
de lector, acòlit o catequista.

Romà Casanova, 
bisbe de Vic

Nou curs pastoral amb reptes nous

Jaume Bartolí Carol
15è aniversari

Igualada, setembre de 2021

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

Ana Torner Saumell
Saber que hi ets,

encara que no et vegi,
.....

Saber que hi ets,
saber-ho sempre:
i no tenir-ne prou,

i no anhelar res més.

T’estimem

Igualada, setembre de 2021

Igualada, setembre de 2021

Juan Muntané Tomàs
9è. aniversari de:

Ara et penso -tan lluny!-
i t’invento un posat

expectant perquè m’omplis
aquest buit de la tarda.



ET CANCEL·LEM TOTS ELS DEUTES 
GRÀCIES A LA LLEI DE LA

2a  OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Tel. 688 750 641 
info@alcantaramoreno.com 
www.alcantaramoreno.com 

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

c/Sant Magí, 2, 2n-2a - Edi�ci Central
08700 IGUALADA
barogalvez@icab.cat

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

Civil: Herències, Immobiliari, Contractes, Família. 
Mercantil: Societari, Concursal, Empresa i 

Segona Oportunitat. Laboral, Penal, Fiscal, Administratiu, Urbanisme.
Sinistres i Accidents, Consum, Bancari.

    Av. Barcelona,  56 ·  08700 · Igualada
    Tels. 93 804 61 00 -  93 804 69 62 – Fax 93 804 53 81

    e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

Tel. 93-8055686  Fax. 93-5457470
Mòbil 649871940

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

Víctor Morera Sandiumenge
Rambla General Vives, 11-13, 1º 1ª  08700 Igualada (Barcelona)
Telf/Fax. 93.803.41.65      victor.morera@advocatsmorera.com

Contractes, Arrendaments (rústics i urbans), Dret 
Successori (herències i testaments), Dret de Família, 

Reclamacions de Quantitat, Dret de la Circulació.

BUFET MATAMALA, advocats
 Jordi Matamala Cunill
Blanca Solano Dalmau

C/ Cardenal Lluc, 9, 3r - 08242 - Manresa 
Tel. 93 872.35.67   -  Fax. 93 872.8742

 

 
 · Advocats i assessors. 

· Dret Civil i Penal. 
· Gestoria Fiscal, 

Laboral i Comptable. 
· Especialistes en gestió 
de deutes i impagats.

 info@calzadaadvocats.com
 622.485.660

www.calzadaadvocats.com

VILARRUBIAS
 & MARTÍ

Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave 
628054099

Amparo Martí Gimeno 
649747122

DRET CIVIL:
- desnonaments

- contractes arrendaments i 
compravenda

- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i 

monitoris

DRET DE FAMÍLIA:
- divorcis i parelles de fet
- incapacitacions i tuteles

advocats i assessors

 ANDRÉS IGLESIAS
Advocat

 ·Dret de la Segona 
Oportunitat

·Concurs de creditors

 Passeig de Veredaguer 40, 
1a planta

 IGUALADA

Tel. 93 805 39 39
 iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

GUIA LEGAL

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

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

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

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

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certificat eficiència energètica

Des de juny de 2021 és obligatori en tots els casos el 
certificat d’eficiència energètica quan es ven un habi-
tatge davant Notari, derogant la normativa anterior 
de 2013. Només es podrà renunciar en casos en què el 
comprador no sigui consumidor/usuari, o bé l’objecte 
de la venda no sigui un habitatge, i en el cas de no apor-
tar-se el dia de la signatura s’haurà de fer a posteriori 
per poder inscriure’s al Registre de la Propietat.

Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada



GUIA DE RESTAURANTS  | 45Divendres, 10 de setembre de 2021

          Tel. 93 804 91 64 
info@grupjardi.com

www.kubbdeliris.cat 

NOU HORARI
Dimarts a diumenge 

de 13 a 16 h
Divendres i dissabte 

de 20 a 23 h

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

Obert cada dia 
a partir 

de les 19h

938 03 18 64

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Migdies de dilluns a 
diumenge obert 
Dimarts tancat

G
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Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

 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

Avinguda del Mestre Montaner, 60
Tel. 938 03 27 50-  Igualada. Barcelona

Menú diari
Encàrrec i domicili

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Com més cremats van més servei ens fan / 2. Pregaré aviam si arreo 
bé. Forma d’alopècia a manera de pell de serp / 3. El mànec de la paella. Els veïns hi veuen 
lletres i naltros xifres. Escorça de tell / 4. Més que de la norma se surt de la normalitat. 
Més pells de serp, de les que abriguen / 5. Flor que podria ser allí, pel color de violeta. Per 
a l’empresa és com un foraster / 6. Sortís de manera que arromangui el vestit. De l’oïda que 
deforma el catió / 7. Va a l’inrevés. Prolongació dels morros d’en Kenny G. En blanc i negre 
/ 8. Raspallo de paraula. Enemics d’Ostres Transgèniques / 9. Remenat de nap. És a la fulla 
mononèrvia com el trineu a l’snowboard / 10. De la llet, sigui bona o mala. Ressorgeix de 
les pròpies cendres / 11. Accés a la universitat. Part del cos amb tirada al corporativisme. 
Som-hi, boy, a jugar com xinos! / 12. Lletra per començar. Grinyol amb ressò de perepu-
nyetes / 13. És que ho és, que sigui tan voluminós. Ells vinga munyir i la dona explicant 
contes...

VERTICALS: 1. Barret en senyal de brindis. Del vent que porta pluja, sobretot al puig / 
2. Au, digues el teu nom. Estat de trànsit amb música canyera. Escorça de nesprer / 3. En 
Montalbán pels íntims, com si fos el del bombo. Uns quants insurrectes, tan pocs que ni 
arriben a fracció / 4. Si és una broma trobo que n’hi ha massa, de boira. Copets de pilota / 
5. Estimeu mirant vers les altures. El saltiró d’en Baldiri?: no, el llibre de Salms / 6. Dòlar 
excarcerat. Alenar, respirar, fatigosament. Bastó per millorar el color de la televisió / 7. 
Part del bust on s’hi pot amagar una torxa. Cria de conill, i va en ascens / 8. Al bell mig de 
les tifes. Porc prou tafaner per dur-lo al bosc a buscar. S’imposa en exemple / 9. És al bisbe 
com al diable el diabló. Anant no, però endavant sí / 10. Heus-la aquí. Pixera de senyor. Els 
famosos primers compassos de Yesterday / 11. No en pot sortir cap cigarret, tal com està 
tancat. Portador d’ous, i no és un galliner / 12. Centre de producció de cuineres. Plàstic 
per paraxocs.

passatemps
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Troba les 7 diferències

Feliç Diada 
de Catalunya!

Feliç Diada 
de Catalunya!

Feliç Diada 
de Catalunya!

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

1                         
2                        
3                       
4                        
5                       
6                     

7                      
8                      

9                      
10                        
11                       
12                        
13                       

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

A N O M A L A   B O A S 

L I L A   E X T E R N 
T R O S S I O T I C A 

A V   S A X O F O N   N 

  A F A L A G O   E O T 

P N A   T R I N E R V I 

L A C T I   R E N A I X 

U   C O R P O R A   G O 
I N I C I A L   N Y E C 

G R O S   L L E T E R S 
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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

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

Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

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

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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
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psicologa

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

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

DIVENDRES 10: 
CASAS V.

Soledat, 119

DISSABTE 11: 
BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
ADZET

Av. Barcelona, 9
(22:00 - 9:00h)

DIUMENGE 12:  
BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
 SECANELL
Òdena, 84

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 13:
MISERACHS

Rambla Nova, 1

DIMARTS 14:  
BAUSILI
Born, 23

DIMECRES 15:  
CASAS V.

Soledat, 119

DIJOUS 16:  
PILAR

A. Mestre Montaner, 26



Miquel Segura  /  
President de l’Associació d’Igualada per a la UNESCO

Soc un igualadí de 69 anys jubilat. President de l’Associació d’Igualada per a la UNESCO, amb seu a l’Ateneu 
Igualadí. M’han  definit com a “gota malaia” que per a alguns és lloar la tenacitat i per a d’altres, criticar la 
pesada insistència per aconseguir alguna cosa.

Què és UNESCO Igualada? 

És una entitat sense finalitat de lucre que forma part 
de la xarxa civil de la UNESCO.  La Xarxa està forma-

da per associacions, clubs,  biblioteques, càtedres i les escoles 
associades. Els ideals, els principis i els objectius de la UNES-
CO són els que ens animen a reaccionar, a actuar, a moure’ns. 
És a dir: a treballar per bastir els veritables i tan desitjats balu-
ards de la Pau

Quan va néixer aquesta entitat?

L’entitat es va fundar l’any 1995. 

Amb quina finalitat?

Inicialment per l’interès de la UNESCO en donar aixopluc al 
Certamen de Cinema Amateur Ciutat d’Igualada; posterior-
ment assolint diverses iniciatives i activitats locals, nacionals 
i internacionals 

Quines connexions té amb la resta d’entitats d’UNESCO re-
partides pel món?

Formem part de la Federació Catalana de Clubs i Associaci-
ons UNESCO, de la Federació Espanyola, tenim acords amb 
la “Comisión Nacional Española” i amb la Comissió Nacional 
Andorrana. Les Comissions Nacionals de la UNESCO ser-
veixen de vincle entre aquesta Organització Internacional de 
Nacions Unides  i la societat civil. Són un òrgan de consul-
ta, enllaç i informació per estendre l’abast i els objectius de la 
UNESCO a cada estat membre. I en el nostre cas a més te-
nim un acord especial amb el Sector de la Comunicació de la 
UNESCO que es va formalitzar l’any 2015 i que va suposar el 

reconeixement i la creació a Igualada del Centre Internacional 
per a la creativitat audiovisual.

L’experiència i coneixement del món UNESCO ens propicia a 
ser facilitadors i acompanyants de diverses iniciatives de grups 
i entitats de la ciutat, nacionals i internacionals. Per posar un 
exemple, hem assessorat a Terrassa, Tetuan (Marroc) i Sant 
Julià de Lòria (Andorra) en el procés de candidatura a Ciutat 
Creativa de la UNESCO d’aquestes ciutats.

Recentment heu batallat molt per aconseguir la revista que 
fa la UNESCO a nivell mundial de tenir-la amb llengua ca-
talana. Ha esta fàcil? D‘on va la idea i quan s’ha executat?

No ha estat fàcil però amb l’assoliment del projecte tenim el 
català present en un organisme de Nacions Unides i ha suposat 
un exemple de diplomàcia cultural.

Quin procés seguiu per tal de poder aconseguir la validació?

El gener de 2016 la República Popular de la Xina i la UNESCO 
arriben a un acord per al rellançament de la revista “El Correu 
de la UNESCO”,  per publicar-la trimestralment i  inicialment 
disponible en versió paper i electrònica en els sis idiomes oficials 
de les Nacions Unides. El mes d’abril  del 2017 es va  publicar el 
primer número d’aquesta nova etapa.  El juny d’aquell mateix 
any iniciem els contactes amb els Govern d’Andorra, la Genera-
litat i la Universitat de Perpinyà per proposar l’edició en català 
de la revista. Després d’un llarg camí, el 4 de maig del 2020 es 
presenta en línia el primer número en català de la nova etapa de 
la Revista El Correu de la UNESCO i amb paper se n’editen 300 
exemplars. La nostra entitat té la responsabilitat de coordinar tot 
el procés, La Veu de l’Anoia és l’encarregada de l’edició.

Quants números de revista en català sumeu?

Tres l’any 2020 i quatre previstos per enguany. La UNESCO 
publica quatre números l’any, un per trimestre , l’any 2020 i 
a causa dels moments més durs de la pandèmia només se’n 
varen publicar tres.

Hi ha una pàgina web on trobar les edicions publicades? 

Cada numero del Correu de la UNESCO es pot descarre-
gar de forma gratuïta a: https://unesdoc.unesco.org/search/
fad1261d-a607-4635-8e2e-1e0899ce5cea.

A més la versió en llengua  catalana de forma limitada s’edita 
en paper i es distribueix per els territoris de parla catalana.

L’any que ve Igualada que Igualada serà la Capital de la 
Cultura Catalana teniu previst fer alguna cosa com a 
UNESCO? I juntament amb l’Ajuntament o alguna altra 
entitat cultural de la ciutat o comarca? 

Inicialment vàrem presentar un projecte en el procés parti-
cipatiu que va ser exclòs. Ara pretenem presentar a Igualada 
una iniciativa en el marc de la Conferència Mundial d’Edu-
cació Superior que organitza la UNESCO cada deu anys i que 
per primera vegada es desenvoluparà fora de París, concreta-
ment a Barcelona, prevista per a la segona quinzena de maig. 
Estem en converses  molt avançades amb la UNESCO per 
descentralitzar l’acte de presentació de la revista el Correu en 
català que inicialment s’ha previst oferir en el marc de la con-
ferència a Barcelona i que  nosaltres pretenem  que es pugui 
desenvolupar a Igualada.

  Pia Prat Jorba @PiaPrat

Divendres, 10 de setembre de 2021

Espai patrocinat per:

Ara no són els milers de soldats russos que “venien” per ajudar els independentistes, sinó un contuberni petrolier d’espies amb fil directe 
amb el Kremlin. Tenim sort del jutge que vetlla i investiga sense defallir, utilitzant els serveis de seguretat per donar forma a la confabula-
ció d’aquells que paguen exilis i caixes de resistència. Així es “compensen” de l’aturada dels embargaments del Tribunal de Comptes i de la 
medalla d’honor que atorgarà el Parlament català a “sediciosos i processistes”.  Res de treva. Cap referèndum ni amnistia. Cal perseverança 
en les accions. Com Junqueras dient que tant fa si a la Taula de Diàleg no hi va el president Pedro Sánchez. Amb el que diu Illa, tothom té 
clar que hi pot anar qualsevol, perquè només és un paripé per demostrar a Europa com som de “dialogants”. Els que manen segueixen vi-
gilant que ningú surti de la fila, encara que el Papa parli de Kosovo. “Ara manen” que s’ha d’estar content perquè han aixecat les barreres 
de les autopistes i ja es pot passar per aquell tram que fa dotze anys es va començar. Tot programat. Després ja es pagarà fins i tot per les 
autovies. Així anem.

“Tenim el català present en un 
organisme de les Nacions Unides”
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