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L’EDITORIAL

Una obra necessària
E l nou curs institucional i polític no podia 

començar millor per a l’Anoia. No és pas 
gens habitual, que, acabats de tancar l’es-
tiu, ens trobem complida una promesa de 

la Generalitat amb una important inversió econò-
mica i en un tema tant cabdal com el de les infraes-
tructures de comunicació. L’anunci de l’inici de les 
obres, el mes vinent, de 
millora a l’Eix Diagonal 
(la C-15) cau com aigua 
de maig. 
Aquesta és una carretera 
que, des de la seva rei-
nauguració l’any 2011, 
just ara fa deu anys, ja es 
va veure que començava 
coixa. A ningú se li esca-
pava que seria una nexe 
intercomarcal de pri-
mer ordre i que acolliria 
molt trànsit del Bages, el Berguedà i Osona, i tots 
aquells que volien connectar l’Eix Transversal amb 
el mar, l’A-2 o l’AP-7. Una carretera a tenir molt en 
compte, i que, curiosament, es va fer sense pensar 
en el futur, amb un sistema de concessió “a l’alema-
nya”, basat en els volums de trànsit. L’enorme utilit-
zació d’aquesta via va comportar molts accidents i 

pèrdues de vides, especialment entre Igualada i Ca-
pellades, i queixes de diverses institucions i usuaris. 
És evident que aquesta és una obra necessària, en 
clau de país, i de la qual l’Anoia se’n pot beneficiar 
molt, sense oblidar-nos que existeixen altres “punts 
calents” d’intervenció immediata com la carretera 
B-224 de Capellades a Masquefa. Però aquesta és 

una primera passa, 
important. 
Llàstima que la Gene-
ralitat no hagi optat 
per lligar-ho tot des 
de l’inici i en canvi 
ajorni el desdobla-
ment del tram que 
passa per la zona, 
orogràficament com-
plicada, de l’Abric 
Romaní. Ens temem 
que aquest espai, que 

pràcticament quedarà com és ara -de moment-, 
pot esdevenir un coll d’ampolla que ocasioni pro-
blemes de circulació, sobretot els caps de setmana. 
En qualsevol cas, ja és una excel·lent notícia veure 
com, a la fi, es posa fil a l’agulla en una de les rei-
vindicacions -justes- que portàvem anys fent des 
del nostre territori. 

És evident que és una obra 
necessària, en clau de país, i de 

la qual l’Anoia se’n pot beneficiar 
molt, sense oblidar-nos d’altres 

“punts calents” com la B-224

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Raquel Sánchez, ministra de Trans-
port, Mobilitat i Agenda Urbana, va 
anunciar que “se suspenen els plans 
d’ampliació de la tercera pista a l’ae-
roport de Barcelona-el Prat davant 
la falta de suport del Govern català 
i de l’Ajuntament de Barcelona com 
a conseqüència dels dubtes medi-
ambientals generats pel projecte” 
i va avisar que “els plans d’inversió 
de l’aeroport de Barcelona queda-
ran aparcats tret que es reprengui la 
confiança entre el Govern i la Gene-
ralitat”.

Oriol Junqueras, líder d’ERC, ha 
dit que “el govern de l’estat ha pre-
ferit retirar el projecte de l’aeroport 
del Prat, sabent que Europa no li do-
naria permís per les actuacions que 

s’hi volien fer.”

Elisenda Paluzie, presidenta de 
l’ANC, ha dit que “Fiar la indepen-
dència només a la política professi-
onal és el pitjor que podem fer” i en 
el discurs de la Diada, va demanar 
“President, faci la independència.”

Jordi Cuixart, president d’Òm-
nium Cultural, ha instat “tot el so-
biranisme a pactar una proposta 
entre tots per exercir l’autodeter-
minació. Que no ens distreguin els 
detalls, les discussions estèrils ni 
els interessos de part. Fem possible 
una gran estratègia conjunta. La 
millor proposta per a l’autodeter-
minació serà aquella que constru-
ïm entre tots  No renunciem a com-
partir-la i a discutir-la. Només així 
ens en sortirem com a poble i com 
a nació. Ho podem fer i ho farem.”

Pere Aragonès, president de la Ge-
neralitat, ha dit que “obrirem una 
negociació amb l’Estat, de govern a 
govern, per abordar la resolució del 
conflicte polític.”

Carme Forcadell, expresidenta 
del Parlament de Catalunya, va dir 

“em van fer mal i em van entristir 
moltíssim els xiulets a Oriol Jun-
queras. Amb quina autoritat moral 
aquestes persones fan això a una 
persona que ha estat a la presó i 
s’ho ha jugat tot pel país?”

Pablo Iglesias, exlíder de Pode-
mos, en un article a l’ARA, diu 
que “els jutges només han de ser 
la veu de la Llei, que expressa la 
sobirania popular” i afegia “Quan 
Ignacio Cosidó, exdirector de la 
Policia Nacional i en aquell temps 
senador del PP, va escriure aquell 
famós whatsapp celebrant que grà-
cies al jutge Marchena controlarien 
la Sala Segona del TS, estava reco-
neixent el modus operandi del seu 
partit”.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la 
Comunitat de Madrid, ha reivindi-
cat la seva candidatura per presidir 
el PP madrileny perquè “Per sobre 
de tot soc presidenta de la Comu-
nitat de Madrid, em dec a les meves 
responsabilitats de Govern i tot el 
que faré anirà sempre en aquesta 
direcció. Ara bé, com la resta dels 
presidents autonòmics del PP, soc 
dona i puc fer dues coses alhora”

Rendiment 
postvacacional
Molt se’n parla en aquestes dates de la mal 
anomenada “depressió postvacacional”. Un 
efecte que alguns el porten i altres el supor-
ten. Aquesta síndrome és típica a la tornada 
de les tan esperades vacances. Normalment o 
majoritàriament al mes de juliol ja estem farts. 
Si preguntem quines són les quantitats opor-
tunes per “desconnectar”, uns diran que una 
setmana, altres dues i així successivament. En 
la meva opinió l’òptim serien 3 setmanetes. 
En podem dir descans a allò que passa quan 
oblides la feina completament, és a dir: perds 
vocabulari tècnic, et costa llevar-te a primera 
hora del matí, no en penses gens en la tasca 
diària i només tens al cap que arribi el vespre 
per anar a sopar al restaurant de torn a la zona. 
Una cosa que funciona molt bé per buidar el 
got és fer esport, un que cansi, que requereixi 
d’esforç i suor, per a que el teu focus estigui en 
les pedres que saltes i de no torçar-te el tur-
mell. Vull dir, que tota la teva atenció estigui 
a una altra cosa completament diferent al que 
estàs acostumat/da.
Van passant el dies i no tens noció del temps 
fins que arriba el dia de tornar. El primer que 
passa a l’arribar a casa és l’impacte del vell 
paradigma entrant pels teus ulls. Una vegada 
estàs ubicat comencen les sensacions. Ui, ui 
ui!! Bé, aquí hi ha un indicador infal·lible per 
saber si has buidat correctament o estàs enca-
ra enganxat a l’estrès i la pressió del dia a dia. 
Aquest és: el pes al pit, amb una tristor pro-
funda, l’arrossegament i les resistències que es 
manifesten per anar de nou a aquell lloc,  ano-
menat feina, treball, oficina, etc.
Doncs a tot aquest rebombori intern l’anome-
nem procés, el qual requereix d’amabilitat, un 
xic d’afecte i un pessic de paciència. Ingredi-
ents imprescindibles  per tornar a l’adaptació 
i tot el que comporta segons quines tasques.
No el podem seguir anomenant depressió 
postvacacional perquè no té res a veure amb 
una depressió. Són emocions i sensacions. 
Com a reflexió, hem de reconèixer que moltes 
vegades fem allò que la inèrcia, el sistema, el 
què diran i el que els altres esperen de nosal-
tres ens empeny a fer coses que no ens agrada 
o ens separa del que sí ens realitza i retroali-
menta. Parar i afrontar aquesta situació no 
deixa de ser de valents. 
I tu amb què et quedes, una setmaneta per 
no acabar de desconnectar/buidar i així no 
perdre el fil o prefereixes el contrari i patir el 
començar de zero? Ull amb la balança saluda-
ble...
L’estrès: Pandèmia mundial amb números 
d’escàndol. 
Buidar: Salut, gaudir, connexió, vida...
Així doncs, qui rendeix millor, algú que està 
descansat o pot ser aquell que mai desconnec-
ta? No cal contestar, tots ho sabem.
Espero que aquesta reflexió t’hagi fet pensar i 
recorda: on poses l’atenció va la teva energia; 
on va la teva energia, allò creix.

ROGER BASCONES

PREMI TASIS TORRENT 1998    /    PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993    /    PREMI MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013 / PREMI UEA 2017 / 
PREMI MILLOR PORTAL DIGITAL DE LA PREMSA COMARCAL 2019 / MILLOR PUBLICACIÓ DE PREMSA ATORGAT PER APPEC EDITORS DE REVISTES I DIGITALS 2019

DIRECTORA GENERAL   PIA PRAT i JORBA DIRECTOR DE REDACCIÓ   JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN
EDITA PUBLICACIONS ANOIA,SL   Dipòsit Legal: B-31430-82   -   ISSN ed. impresa 2487-3616

Retir, 40 08700 IGUALADA   Tel. 93 8042451    Email redaccio@veuanoia.cat   publicitat@veuanoia.cat
TEXT LEGAL: Edicions de premsa periòdica LA VEU es reserva tots els drets sobre el contingut del diari LA VEU, els suplements i qualsevol producte de venda conjunta, sense que es puguin reproduir ni 

transmetre a altres mitjans de comunicació, totalment o parcialment, sense prèvia autorització escrita. Difusió controlada per l’OJD

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



S ón les set i quinze minuts del set 
d’agost de 1974 quan el funàmbul 
Philippe Petit es decideix a tre-
pitjar el cable d’acer estès entre 

les Torres Bessones de NY. El cel està en-
capotat i la gent al carrer s’arremolina per 
veure si l’imprudent és capaç d’arribar a 
l’altra torre. No només hi arriba, sinó que 
per desesperació de la policia, que mira 
d’empaitar-lo cada vegada que s’apropa a 
un dels terrats, i amb el neguit 
expectant dels testimonis de 
la performance suïcida, va i 
ve vuit vegades. S’atura, s’age-
nolla, es tomba sobre el cable 
com si volgués fer una becai-
na. Més que caminar sobre el 
cable, els seus peus fan sal-
tirons com una ballarina. Des-
prés de quaranta-cinc minuts, 
decideix que ja n’ha tingut ben 
bé prou i s’entrega a la policia.
Em fa esgarrifances veure el 
passeig de Philippe Petit a la 
pel·lícula El desafio/The walk 
de Robert Zemeckis. Saps que 
–a pesar del tremolor que ex-
perimenta per la presència 
d’un helicòpter de la policia– la ficció no 
es pot escapar del guió que la realitat va 
escriure quaranta anys abans. No obstant 
això, la ficció arrebossada d’emoció t’atra-
pa com un pop de cent potes.
Si l’esfondrament de les Torres Bessones 
per l’atemptat terrorista forma part de la 
memòria per més distorsions que experi-
menti pel pas del temps, és gràcies al pa-
per protagonista de les emocions en les 
nostres vides. Companyes fidels capaces 

de besar-nos dolçament com de clavar-nos 
el seu agulló verinós, i amb els ardits su-
ficients com per dibuixar-nos la realitat 
segons el seu caprici.
Algú pensa quants segons trigaria el fu-
nàmbul a trobar-se amb el dur asfalt en 
cas de precipitar-se al buit? En podem te-
nir una idea aproximada amb l’observació 
de The falling man (El hombre del salto, 
títol de la novel·la de Don DeLillo). Es 

desconeix de quin pis ha saltat ni la seva 
veritable identitat. Es creu que podria ser 
un jovial Jonathan Briley. En una foto cau 
a plom de caps per avall, amb els braços 
enganxats al cos, la cama esquerra flexi-
onada i la dreta recta com un pal. Cada 
segon el seu cos s’accelera 9,8 metres. La 
Torre Nord fa 417 metres d’altura. Altres 
desventurats es precipiten com si es tro-
bessin en túnel de vent. Un d’ells només 
vesteix uns pantalons blancs. Camises i 

bruses de tots els colors voleien perdudes 
a prop de la façana de les Torres a punt 
d’esfondrar-se. William Rodríguez, tre-
ballador de la neteja i condecorat pel seu 
comportament solidari sense donar cap 
mena d’importància a la seva vida, expli-
ca que en sortir de la Torre Nord a punt 
d’enrunar-se es troba amb una catifa de 
cossos estrafets. Formen part de les du-
es-centes persones que optaren –no sé si 

existeix la paraula per descriure 
el moment– per morir esclafades 
contra el terra abans que abrasa-
des. Víctimes que, segons l’Ofi-
cina del Forense, no saltaren, no 
se suïcidaren. No és debat sobre 
l’epistemologia del suïcidi, només 
es vol evitar les martingales de les 
companyies d’assegurances sem-
pre amables a l’hora d’estendre’ns 
una pòlissa i sempre garrepes a 
l’hora de rascar-se la butxaca.
L’11-S ens colpeja a tots. El Wor-
ld Trade Center és un decorat fa-
miliar per haver-hi estat, perquè 
un dia les visitaríem o perquè les 
coneixíem de les pel·lícules. Que-
dàrem enganxats a la pantalla de 

la TV observant sense acabar d’entendre 
com aquelles dues moles considerades 
com una picada d’ull al progrés i a la ci-
vilització desapareixien devorades per un 
núvol negre incandescent. Precipitar-se al 
buit per escapar de les flames és la metà-
fora de l’horror, del fanatisme i de la bar-
bàrie. Com va dir un familiar de Briley, 
més important que saber qui era l’home 
que cau és saber qui som nosaltres. Una 
pregunta inquietant.  
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L’home que cau

Creus que els curs escolar hauria de començar 
l’1 de setembre?

 Sí 74,8%  No 25,2%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JORDI COSTA SUBIRÓS
Diari de Girona
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FIRA NATURVEG

Aquest cap de setmana se celebra la 4a edició de la Fira Naturveg, 
una iniciativa que es du a terme des de l’Associació de comerciants 
Igualada Nord amb molt d’èxit. Endavant!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

ESTAT LAMENTABLE 
DE LA CARRETERA DEL 
CASTELL DE CABRERA 
A CANALETES
Montserrat Ortoneda

El dia 4 de setembre uns veïns van pa-
tir un accident a la carretera veïnal que 
comunica el Castell de Cabrera amb 
Canaletes, no sé si per l’estat de la car-
retera, perquè en aquell tros no hi ha 
desperfectes però si hi ha molta pinassa 
que després de les pluges hagudes pro-
voquen lliscaments. El matrimoni que 
hi havia dins el cotxe anava a una ve-
locitat adient, és més, crec que anaven 
ben a poc a poc. 
En aquesta carretera veïnal que passa 
per la finca de Can Feixes, hi ha un tros 
de la carretera que contínuament no 
deixen d’aparèixer esquerdes i, conse-
qüentment, es rebenten les canonades 
d’aigua que passen per sota de la car-

retera. Aquest tros de carretera està en 
un estat lamentable, hi ha sots i s’està 
enfonsant la carretera, a més a més de 
l’aigua potable que s’està perdent. Qual-
sevol dia algun veí o veïna podem patir 
un accident, a més dels danys que s’oca-
sionen en els nostres cotxes diàriament 
per portar els nostres fills i a les nostres 
filles a l’escola del municipi.
Hi ha feta alguna reparació que ha du-

rat ben poc, però són pedaços que amb 
el temps i trànsit de cotxes s’han mal-
mès i s’està malmeten la carretera.

L’ALFABETITZACIÓ
Mans Unides d’Igualada

El dia 8 de setembre se celebrava el dia 
mundial de l’Alfabetització amb el lema 
“trencar el cercle de la pobresa amb 
l’educació”:
Per això Mans Unides vol fer una crida 
d’alerta ja que avui en dia és inadmis-
sible que l’analfabetisme condicioni la 
vida de 773 milions de persones. No 
pot ser que a la era de la digitalització 
en la que la tecnologia  avança  a una 
velocitat vertiginosa, hi hagi persones 
que no saben encara llegir ni escriure. 
Saber llegir i escriure, comprendre un 
text i poder expressar les idees i deci-
sions, determina la capacitat de les per-
sones i els pobles per reclamar els seus 
drets, no poder fer-ho té conseqüències 

nefastes per a molts pobles.
Per desgràcia la UNESCO adverteix 
que avui en dia hi ha en el món més de 
250 milions de nens que no aconseguei-
xen les capacitats bàsiques de càlcul i es-
criptura.  Si no hi posem remei estaran 
condemnats a una vida marcada per la 
desigualtat. La pandèmia també ha po-
sat de manifest la bretxa digital existent 
entre els països rics i pobres. Per tot 
això Mans Unides segueix apostant per 
enfortir les capacitats de les persones i 
les comunitats a través de l’alfabetitza-
ció portant a terme molts projectes ar-
reu del món.  L’últim que s’ha iniciat és 
ha  Madagascar concretament ala regió 
de Haute Matsiatra. Si vols participar 
d’aquest projecte i d’altres que porta a 
terme Mans Unides pots fer-ho fent-se 
soci a través de la web de  Mans Uni-
des  o al seu compte corrent Caixa Banc  
ES18 2100 2261 5902 0013 9842.
Que el mon sigui millor no depèn dels 
altres, depèn de tu.  Siguem solidaris. 

4  |  CARTES DEL LECTOR Divendres, 17 de setembre de 2021

Estic segur que molts deveu 
recordar aquells rètols que 
es veien (encara se’n de-
uen veure, diria) als por-

tals dels edificis anunciant serveis 
d’Assessoria. Solen conviure amb 
els de Gestoria i també els bufets 

d’Advocats i altres feines de paperassa. Potser ja no 
sereu tants els que tindreu present en quin moment 
aquella paraula tan burocratesca va guanyar dues 
esses; és a dir, en quin moment la vam començar a 
veure escrita en català. Devia ser a partir dels vuitan-
ta, segurament, encara que el detall tampoc és gaire 
important. El que compta és que si en català s’escriu 
així (i la seqüència de dues esses dobles seguides, 
que comparteix, ves per on, amb assassí, no deixa 
de tenir la seva gràcia, visualment parlant) és perquè 

derivat del verb seure.
Es tracta d’una branqueta molt curteta, gairebé invi-
sible entre les desenes de derivats de sedere, que en 
llatí tenia originalment el significat de residir. Són 
concretament quatre termes: assessor, assessorar, 
assessorament i assessoria. Una petita família que 
ha anat ampliant el seu radi d’acció a poc a poc, des 
d’aquestes assessories comptables que dèiem fins a 
l’actual esclat d’assessors en l’àmbit polític i financer 
(i acadèmic, és clar), passant pel que va ser tal vegada 
el seu moment de glòria, l’assessoria d’imatge, poc 
després devorada per la febre del catanglish en forma 
de personal shopper i esnobismes per l’estil. Una am-
pliació que tanmateix no ha implicat polisèmia, cosa 
que filològicament resulta molt còmoda perquè la 
quantitat de significats es manté pràcticament inva-
riable. Assessorar continua volent dir pràcticament 

el mateix que ara fa cent anys: “1. Assistir o donar 
consell com a assessor; 2. Donar el seu dictamen el 
lletrat assessor; 3. Prendre consell, il·lustrar-se, prop 
d’altri elegit com a assessor; 4. Escoltar, consultar 
el dictamen del lletrat assessor”. I para de comptar. 
Com es pot veure, a més a més, totes quatre accep-
cions d’allò més pròximes, de manera que pràctica-
ment no hi ha possibilitat de confusió ni malentès 
(ni, per desgràcia, tampoc gaire de jocs de paraules).
El més rellevant, doncs, és la proveniència del mot. 
Esdevenir assessor com a sinònim de seure. Cria 
fama i fote’t a jeure, diu la dita. Que aquí podríem 
parafrasejar en ‘Accepta un càrrec i fote’t a seure’. 
També hi escauria, és clar, una versió del clàssic pi-
delaserrià que digués “Els tres vicis del burgès: men-
jar, seure i no fer res”. L’etimologia, com passa sovint, 
ja ho sabia; som nosaltres que badem. 

PAU VIDAL

Assessorar
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Amb el suport de

Premsa Comarcal

2.080
setmanes

14.610
dies



L a involució institucio-
nal de l’estat espanyol 
-incloent-hi les comu-
nitats autònomes- em 

fa pensar que els partits són a 
la democràcia, el que el clero és 
a la religió o els dirigents sin-

dicals, als drets dels treballadors. O el que els 
grans mitjans de comunicació són a la veritat.
No em direu que no és escandalós el silenci 
dels sindicats envers l’increment salvatge de 
les tarifes de la llum. És que l’increment de la 
despesa no és una retallada del benestar dels 
treballadors? O el silenci de les organitzacions 
empresarials que tampoc han sortit en defensa 
dels petits empresaris molts dels quals es veu-
ran obligats a tancar?
Si voleu saber la veritat, deixeu de mirar la tele-
visió, deixeu de llegir els diaris, sigueu sords a 
les ràdios i sobretot malfieu-vos de les declara-
cions institucionals dels governants. La veritat 
normalment els és molt llunyana.
Mentre la factura de la llum puja cada dia -com 
que no sortim al carrer, ens venen a robar a 
casa- els diputats fan esgrima parlamentària 
amb espases de paper, tot esperant que quan 
deixin l’escó els adjudiquin un seient en un 
consell d’administració ben pagat. Mentre els 
bancs ens apugen tota mena de despeses per 
administrar els nostres propis diners, l’estat els 
condona els seus deutes.

O què me’n dieu de la Casa Real espanyola? Es 
diu que ha contractat el millor bufet d’advocats 
internacionals especialitzats en estafes, blan-
queig de capitals i grans operacions financeres 
per defensar al “Emérito” de la demanda de 
Corinna Larsen. El bufet cobra 1.280 euros..... 
per hora! 
Mentrestant ni el gobierno de la nación, ni el 
Defensor del pueblo, ni els grups parlamenta-
ris, ni el Tribunal Supremo, ni tampoc, és clar, 
el Tribunal de Cuentas hagin dit ni piu. Per de-
fensar-se dels tribunals espanyols no necessita 
ni al passant d’un advocat. Aquí tots som “súb-
ditos” o, com li agrada anomenar-nos Hisenda, 
sujetos pasivos.
Els pescadors saben molt bé que el peix comen-
ça a podrir-se pel cap. Tot l’entramat d’aparells 
d’estat fa anys que es va començar a podrir pel 
cap. Pel Cap d’Estat, ja fos el vell dictador mi-
litar, el campechano o ara el marit de la nova 
multimilionària Letizia.
Només un estat podrit des del cap fins a la cua, 
pot processar per terrorisme a persones que 
simplement han volgut expressar públicament 
la seva oposició a un regim podrit. O mantenir 
a la presó o a l’exili a joves cantants que han dit 
el que tots sabem: Els Borbons roben. 

El peix comença a 
podrir-se pel cap

Per una gestió energètica pública, catalana i al 
servei de la classe treballadora

JAUME SINGLA
@jaumesingla

D urant les últimes setmanes, l’agenda 
política del país ha quedat monopo-
litzada per l’augment imparable del 
preu de l’electricitat. Una cursa que 

no sembla tenir fi i que ha aixecat uns quants 
vels rere els quals s’amaga l’obscur funcionament 
del sistema elèctric 
espanyol. La proble-
màtica de fons, en el 
cas del preu de l’elec-
tricitat, no és cap al-
tra que la gestió d’un 
bé públic fonamental 
i d’interès econòmic 
general.
Des de la Intersin-
dical considerem:
• Que no tenim 
marge de maniobra 
dins l’actual estruc-
tura política de l’es-
tat espanyol.
• Que la gestió ne-
oliberal dels serveis 
públics ha fracassat.
• Que el traspàs de 
drets de la ciutada-
nia a les empreses és 
inadmissible.
•   Que el context 
econòmic actual és 
un oportunitat.
Per tot això, la Intersindical demanem:
Primer.
Que el govern català, ara que disposa de poder 
per condicionar l’espanyol, el pressioni perquè 
adopti aquelles mesures urgents i necessàries 
que permetin estabilitzar el cost de l’electrici-
tat i fixar-lo a un preu just i assequible.
Segon.

Que s’adoptin els mecanismes pertinents per 
impedir que l’augment del preu de l’electricitat 
no operi com a barrera per accedir-hi i aguditzi 
així el problema de la pobresa energètica.
Tercer.
Que els agents polítics, econòmics i socials 

d’aquest país acor-
din urgentment un 
pla estratègic de 
transició energètica 
que pivoti sobre tres 
pilars: (1) garantir 
que el cicle de l’ener-
gia elèctrica estigui 
en mans públiques; 
(2) assegurar la su-
ficiència energètica 
del país a través de 
fonts renovables; i 
(3) concebre l’accés 
a l’electricitat com 
un dret fonamen-
tal. Que la redacció 
d’aquest marc ener-
gètic no resti con-
dicionat per posi-
cionaments que no 
conceben la possi-
bilitat que qualsevol 
decisió genera un 
perjudici sempre en 

profit d’un benefici superior.
Finalment, La Intersindical palesem que la ma-
nifestació massiva del passat 11 de setembre, 
desenvolupada en un context polític i social 
complicat, demostra que, a l’Europa del segle 
XXI, la mobilització popular i la independència 
són les úniques palanques que obren la possi-
bilitat de canviar el sistema econòmic vigent i 
bastir un model d’organització social diferent. 
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Setembre de 2005.- Aquests 
dies té lloc l’obertura del Mu-
seu del Traginer, Col.lecció 
Antoni Ros. El projecte, pen-
sat i iniciat per aquest iguala-
dí tristament desaparegut, ha 
estat continuat per la seva fa-
mília i ha donat com a resultat, 
el més modern i didàctic dels 
museus de l’Anoia i un dels 
més avançats de Catalunya pel 
que fa a eliminació de barreres 
físiques. El Museu del Traginer 
es divideix en tres plantes per-
fectament delimitades: oficis; 
selles de muntar i guarniments 
i carros i carruatges.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 16 ANYS
Obre portes el Museu del Traginer

INTERSINDICAL
anoia@intersindical-csc.cat

Mentre la factura de la llum puja 
cada dia els diputats fan esgrima 

parlamentària amb espases de 
paper, tot esperant que quan deixin 

l’escó els adjudiquin un seient en 
un consell d’administració
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Obvietat núm. 33  
Tens dret a una feina 
regulada i segura.

Totes les persones tenim dret 
a una feina digna, regulada i 
segura, sigui quina sigui la nostra 
professió, origen, gènere, edat, 
religió, capacitats o orientació 
sexual.

dretsobvis.gencat.cat
#dretsobvis

DEFENSEM

OBVI
EL QUE ÉS
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La Generalitat va explicar als alcaldes les millores previstes , en un acte a l’Ajuntament d’Igualada.

El mes vinent comencen les obres de millora de l’Eix 
Diagonal, que inclourà un tram d’autovia

Igualada

Implantarà un tercer 
carril i un separador 

central entre Vilafran-
ca del Penedès i Cape-
llades i desdoblarà un 
tram entre Capellades

 i Igualada, però de 
moment el pas per 

l’Abric Romaní 
haurà d’esperar

REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament de la 
Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i 

Territori iniciarà el mes que ve 
les obres de millora de la fun-
cionalitat i la seguretat viària 
de l’Eix Diagonal en el tram 
entre Vilafranca del Penedès 
i Igualada. Les obres duraran 
dos anys.
Aquesta obra, llargament de-
manada i necessària, inclou 
actuacions valorades en 79 
milions d’euros, amb la cons-
trucció d’un tercer carril, la 
instal·lació d’un separador 
central i el desdoblament d’un 
tram com a principals millo-
res. El Govern ha autoritzat 
aquesta setmana la modifica-
ció del contracte de concessió 
d’obra pública de l’Eix Diago-
nal per impulsar aquesta obra. 

Important creixement 
de trànsit
Aquest acord dona llum verda 
a l’execució d’aquesta actuació, 
dividida en diversos projectes 
que s’executaran a partir del 
mes vinent amb els treballs 
previs. Els projectes inclo-
uen desviaments dels serveis 
afectats, ocupacions de drets i 
béns afectats i l’execució prò-
piament de les obres dividides 
per trams. 
En funcionament des del 
2011, ha potenciat tant les co-
municacions intercomarcals 
com les de més llarg recorre-
gut i ha esdevingut artèria de 
la xarxa viària, ja que, a més, 

permet connectar amb altres 
vies vertebradores com l’Eix 
Transversal (C-25), l’AP-7 
la C-31, la C-32, i l’A-2.  En 
conseqüència, ha experimen-
tat un creixement continuat 
de trànsit, un 35% acumulat, 
amb un elevat percentatge de 
trànsit pesant, que pot arri-
bar a superar el 12% en algun 
tram. 

El nou projecte
En el tram de 31 quilòmetres 
entre Vilafranca del Penedès 
i Igualada, amb intensitats 
de trànsit que oscil·len entre 
13.500 i els 23.000 vehicles/
dia, la Generalitat ha impul-
sat i aprovat un projecte que 
inclou la construcció d’un ter-
cer carril i la instal·lació d’un 
separador físic central entre 
Vilafranca del Penedès i Cape-
llades i el desdoblament d’un 
tram entre Igualada i l’enllaç 
de la Torre/la Pobla de Clara-
munt, a l’altura de la Torre 
Baixa. En els trams on no és 
possible ampliar el nombre de 

tres carrils (2+1)

AUTOVIA

reforç i estudi

Les obres, que duraran 
2 anys, començaran el 

mes que ve amb els 
treballs previs de 

desviament de 
serveis afectats

carrils, es reforçarà la separa-
ció entre sentits per a guanyar 
en comoditat i seguretat i es 
milloraran els elements de se-
guretat viària. D’altra banda, 
es preveu la construcció i mi-
llora de camins laterals per a 
la circulació de la maquinària 
agrícola, sobretot a la zona del 
Penedès. Així seran les obres, 
per trams:
• Vilafranca del Penedès–en-
llaç de Capellades: Aquest 
tram té una longitud de 21,5 
quilòmetres. Registra un tràn-
sit al voltant dels 15.000 vehi-
cles diaris. 
La solució proposada és la im-
plantació d’un tercer carril a la 
carretera, de manera que que-
di una secció 2+1. Aquest mo-
del és una solució òptima per 
a intensitats de fins a 25.000 
vehicles/dia i permet ampliar 
els trams on es pot avançar –
en aquest cas, del 20% actual a 
un 50%– i millorar-hi les con-
dicions de seguretat en aques-
ta maniobra. Els dos sentits de 
la circulació estaran separats 
per una barrera física, de ma-
nera que s’evita el risc de patir 
un xoc frontal o frontolateral, 
que pot tenir conseqüències 
molt greus. 
Les zones d’avançament es 
van distribuint alternadament 
amb intervals regulars i equi-
libradament al 50% per sentit. 
En concret, es disposaran sis 
trams d’avançament en sentit 
Igualada i set en sentit Vila-
franca del Penedès. D’altra 
banda, en cas d’incidència, la 
calçada d’un sol carril tindrà 

l’amplada suficient per a per-
metre el creuament de dos 
vehicles. Aquesta solució és 
compatible amb un futur des-
doblament de la carretera, si 
fos necessari. 
En alguns trams on no és pos-
sible ampliar el nombre de 
carrils, es mantindrà la con-
figuració actual d’un carril 
per sentit i es donarà un so-
breample a la carretera i s’ins-
tal·larà un separador central 
físic. 
• Enllaç de Capellades – en-
llaç de la Torre/la Pobla de 
Claramunt: En aquest tram, 
de 5 quilòmetres de longitud, 
que travessa l’estreta zona de 
l’Abric Romaní, en una pri-
mera fase es mantindrà la 
secció d’un carril per sentit, 
atesa la complexitat de l’oro-
grafia i els condicionants tèc-

nics per la línia d’FGC que 
discorre en aquest àmbit. 
Ara, es reforçarà la separació 
entre els sentits de la circula-
ció mitjançant la senyalitza-
ció d’una franja central ver-
mella i dues línies blanques 
amb marca vial sonora i ulls 
de gat i amb fites.
El Departament impulsarà en-
guany un estudi per al desdo-
blament d’aquest tram en una 
segona fase, que també avalu-
arà la viabilitat d’un nou enllaç 
per donar accés a la Pobla i la 
millora dels enllaços de Cape-
llades i la Torre.
• Enllaç de la Torre/la Pobla 
de Claramunt – enllaç d’Igua-
lada: Aquest tram, de 4,5 quilò-
metres, registra més de 20.000 
vehicles diaris i arriba a puntes 
de 24.000 durant l’estiu. Per 
adaptar aquest àmbit de l’Eix 
al trànsit que té actualment i 
al creixement previst, alhora 
que  millorar-hi la funcionali-
tat i la seguretat, la solució que 
s’adopta és la del desdoblament 
per assolir dos carrils per sentit 
de la circulació (secció 2+2) a 
partir de la carretera actual.
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Registre de la Guàrdia Civil a Petromiralles, el juny de 2013.

L’Audiència Nacional 
jutja des de dimecres 

als germans Josep 
Maria i Pere Torrens, 

administradors de 
Petromiralles, acusats 
d’un frau d’IVA de més 
de 147 milions d’euros

JORDI PUIGGRÒS/AGÈNCIES / 
LA VEU 

L ’Audiència Nacional 
jutja des de dimecres i 
probablement ho farà al 

llarg de setembre i octubre, un 
presumpte frau en les liquida-
cions d’IVA per la compraven-
da d’hidrocarburs que hauria 
costat més de 147 milions a les 
arques públiques i que hauria 
estat liderat pels germans Josep 
Maria i Pere Torrens, adminis-
tradors del Grup Petromiralles. 
El judici havia de començar 
dilluns, però es va demanar un 
ajornament de 48 hores en po-
der-se arribar a acords entre al-
gunes de les parts involucrades.
No és la primera vegada que es 
jutja als caps de Petromiralles 
-l’empresa anoienca líder en 
facturació des de fa molts anys- 
ja que el maig de 2019, l’Audi-
ència Nacional ja va condem-
nar Josep Maria Torrens a 18 
mesos de presó per defraudar a 
Hisenda 5,7 milions d’euros en 
IVA entre 2009 i 2010 a través 
de la societat Hercobús, creada, 
segons la sentència, d’esquena 
al seu germà per multiplicar els 
seus guanys personals.

Una vintena de persones 
a la banqueta
El judici, que es preveu que 
s’allargui fins al 21 d’octubre, 
asseurà a la banqueta a una vin-
tena de persones, entre les quals 
destaquen els germans Torrens 
i també Antonio Rodríguez 
Estepa, qui hauria facilitat l’en-
tramat d’“empreses instrumen-
tals” per perpetrar el frau fiscal, 

El fiscal demana 19 anys de presó i una multa de 440 milions 
d’euros a Josep Maria Torrens, pel “cas Petromiralles”

així com a més d’una desena de 
persones jurídiques, incloses les 
corporacions de Petromiralles i 
Estepa, i el Bufet Orfisa.

Acusacions de la Fiscalia
La Fiscalia acusa per tres delic-
tes contra la Hisenda Pública, 
un contra el mercat de maqui-
nació per alterar el preu de les 
coses, falsificació de documents 
mercantils, blanqueig de capi-
tals i tinença il·lícita d’armes, 
però l’únic acusat per tots 
aquests delictes és Josep Maria 
Torrens, per a qui demana 19 
anys i mig de presó i, al costat 
de la resta d’imputats, una mul-
ta de més de 440 milions d’euros 
i una indemnització a Hisenda 
de més de 147 milions d’euros.
D’acord amb el Ministeri Públic, 
“la mecànica defraudatòria” 
s’assentava en el règim tributari 
dels dipòsits fiscals d’hidrocar-
burs, d’acord amb el qual en 
les vendes es repercuteix IVA 
però les compres estan exemp-
tes. “Això suposa que aquestes 
empreses havien d’ingressar en 
les seves liquidacions per IVA 
quotes molt importants, ja que 
amb prou feines tenien IVA 
suportat”, però no ho feien per-

què “inventaven IVA suportat a 
través de factures” del gruix de 
societats.
D’aquesta manera aconseguien 
disposar de la mercaderia “a 
un preu molt menor al normal 
de mercat” i, en conseqüència, 
reduir els seus preus de venda, 
acaparar el mercat i obtenir “un 
ampli marge de beneficis”.
El Ministeri Públic subratlla 
que “el comportament descrit 
va originar fortes distorsions 
en el mercat i una competència 
deslleial amb els operadors que 
complien amb les seves obli-
gacions fiscals”, abocant-les les 
fins i tot a “pràctiques fraudu-
lentes similars”.
El frau, que va començar pri-
mer a Catalunya i es va esten-
dre després a Andalusia, hauria 
afectat els exercicis fiscals de 
2011, 2012 i 2013, pels quals les 
empreses de la trama van deixar 
d’ingressar per IVA quotes tri-

Josep Maria i Pere Torrens, 
van declarar ahir dijous davant 
l’Audiència Nacional, a la sec-
ció primera de la sala penal, i 
van nega la seva implicació en 
el presumpte frau milionari, i 
haver blanquejat els diners “ni 
a Hong Kong, ni a Andorra, ni 
en enlloc “perquè no sabrien” ni 
com fer-ho.
En canvi, el que va ser un dels 
seus clients, el també acusat 
Antonio Rodríguez Estepa, s’ha 
oposat a aquest relat, i ha asse-
gurat que els germans  Torrens 
van idear una trama de defrau-
dació amb testaferros i empreses 
instrumentals (Fast Petrol, Ser-
vicios Petrolíferos Avanzados i 
Scout Energy) que “es creaven 
per ordre de Petromiralles”.
Acusacions que “per a res” ha 

butàries de més de 147 milions 
d’euros. Al capdavant hi hauria 
els germans Torrens i Estepa, 
que haurien creat i gestionat 
una xarxa d’“empreses instru-
mentals” -amb testaferros i sen-
se activitat real- a través de les 
quals es feien les liquidacions 
d’IVA fraudulentes. Quan els 
controls administratius detec-
taven a alguna d’aquestes com-
panyies pantalla, era substituï-
da per una altra.
A més, haurien realitzat “tots 
els tràmits necessaris per trans-
formar els fons il·lícitament ob-
tinguts, de manera que els res-
ponsables del delicte poguessin 
gaudir-ne al mercat lícit”. Ho 
feien mitjançant “retirades pro-
gramades” de diners en efectiu 
dutes a terme per testaferros 
amb una periodicitat de dues 
o tres vegades per setmana, 
operacions electròniques de les 
empreses instrumentals i trans-

ferències bancàries a comptes a 
l’estranger, com a Hong Kong.
Finalment, ressalta Fiscalia a 
través de la documentació prè-
via a la qual han tingut accés les 
agències EFE i Europa Press, 
“per completar la seva implan-
tació en tots els nivells del sec-
tor de la distribució de produc-
tes petrolífers”, tots dos grups 
empresarials -el dels germans 
Torrens i el de Estepa- explota-
ven diverses estacions de servei.
El Ministeri Públic ha cridat 
l’atenció sobre el fet que “en un 
sector tan especialitzat com el 
de la comercialització i distri-
bució de productes derivats del 
petroli, les persones que hi tre-
ballen són veritables experts”, 
de manera que afirma que “to-
tes les persones que intervenen 
en aquesta trama, sigui quin si-
gui el paper que ocupin, són co-
neixedores del modus operandi 
utilitzat per l’organització”. 

reconegut davant l’Audiència 
Nacional Josep Maria Torrens, 
que ha explicat que el seu grup 
disposava d’una empresa ma-
jorista que funcionava com a 
operadora i venia, entre d’altres, 
a Fast Petrol, i una altra, mino-
rista, adreçada a el client final. 
Aquesta última tenia, precisa-
ment, entre els seus proveïdors 
a Fast Petrol pel seu baix cost, 
una afirmació que ha despertat 
l’interès de la Fiscalia per saber 
“com era possible” que Petro-
miralles pogués comprar més 
barat el que ells mateixos havi-
en venut més car. Torrens ho ha 
atribuït a qüestions tècniques i 
de el funcionament de mercat, 
i ha insistit que mai va sospitar 
que Fast i la resta de societats 
no paguessin IVA perquè apor-

taven certificats positius d’estar 
al corrent de pagaments amb 
Hisenda.
Sobre la tinença il·lícita d’armes, 
ha admès que tenia “una pisto-
leta” sense registrar per por que 
l’atraquessin, ja que un conegut 
seu “en un bar d’Igualada va 
sentir que quatre o cinc perso-
nes estaven parlant de com era, 
el cotxe que tenia, les hores a les 
que sortia...”.
Per la seva banda, Pere Torrens 
s’ha apartat de la gestió diària de 
Petromiralles i, en un breu in-
terrogatori, ha volgut deixar clar 
que ell no està “en les compres 
ni en les vendes, sinó al carrer, 
fent uns 70.000 quilòmetres a 
l’any d’estació en estació “.
En qualsevol cas, ha posat en 
dubte que Petromiralles ven-

gués per sota de preu de mercat, 
ja que sempre han estat “dels 
carets”.
El moment més tens de la ses-
sió ha arribat amb la declaració 
d’Antonio Rodríguez Estepa, 
un client a què els Torrens van 
prestar diners per a l’explotació 
d’una pedrera, projecte que, 
posteriorment, es va fer inviable 
i va generar un deute amb Pe-
tromiralles.
Tot i les alternatives que oferien 
els bancs, ha exposat Rodríguez 
Estepa, els germans volien que 
“s’amortitzés tot a curt termini. 
Josep Maria em diu que li he de 
lliurar tots els meus béns, però 
que hi havia possibilitat de sal-
var-ho fent una distribuïdora 
(Fast Petrol) que ajudaria a la 
tresoreria”, ha recalcat. Hauria 

estat així, segons la seva versió, 
com s’hauria creat una trama”. 
S’ha de fer referència, també, 
que el cas Petromiralles va ser 
objecte, durant el procés sobi-
ranista, de moltes burles des 
de l’unionisme i en més d’una 
ocasió es va apuntar a la possi-
bilitat que els germans Torrens, 
un d’ells vinculat a Junts per 
Catalunya i abans a Conver-
gència, fossin “caps de turc” de 
les “clavegueres de l’Estat” en la 
seva operació, coneguda, con-
tra l’independentisme.  També 
es van disparar els rumors que 
grans companyies petrolieres 
que dominen el mercat de les 
benzineres a Espanya promo-
guessin una campanya contra 
Petromiralles en evidenciar-se 
la seva expansió a tot l’Estat. 

Els propietaris neguen formar part de cap trama
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21 Nit empresarial uea
Dijous 7 d'octubre de 2021  •  19h (Inici acte)
INS Milà i Fontanals (Av. Emili Vallès, s/n d’Igualada)
Informació i reserves: Preu: 65€ socis / 

75€ no socis 
(el preu inclou: accés a 
l'esdeveniment, sopar, 
i copa chill-out final).

Data límit d'inscripció, 
el 30 de setembre
per garantir l'assignació
de taula. (Places 
limitades per rigorós 
ordre d’inscripció)

Més informació:
www.uea.cat 
Tel. 93 805 22 92
uea@uea.cat 

Amb el suport: 

Patrocina

Col·labora:

Organitza:
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La Veu oferirà a tots els 
seus lectors la setmana 

vinent un ampli 
Especial FirAnoia

Millores a l’escola Emili Vallès.

REDACCIÓ / LA VEU 

F ira d’Igualada ja ha do-
nat a conèixer els detalls 
del certamen FirAnoia, 

que se celebrarà els dies 24, 25 i 
26 de setembre al centre d’Igua-
lada, amb el Passeig Verdaguer 
com a eix central i la Plaça de 
Cal Font com a espai dedicat 
a l’automoció. Un total de 241 
expositors seran presents a la 
fira multisectorial, una xifra 
molt per sobre del centenar de 
la passada edició de 2020.
L’organització ha decidit fer 
coincidir la fira multisectorial i 
d’automoció amb la Fira d’Ar-
tesania, que estarà instal·lada 
al Passeig Verdaguer durant el 
cap de setmana (dissabte 25 i 
diumenge 26) i també amb el 
Mercat d’Antiguitats que es-
tarà instal·lat el dia 26 al parc 
de l’Estació Vella i a la Plaça 
de Cal Font coincidint amb 
l’últim diumenge de mes. En 
total seran més de 16.000 me-
tres quadrats d’exposició a l’aire 
lliure. L’únic certamen que no 
s’ha pogut reprendre és la mos-
tra gastronòmica Tastanoia a 
causa de la normativa vigent.
El que sí que s’ha pogut recu-
perar enguany és la Fira d’En-
titats i l’ofrena dels Hereus i les 
Pubilles, que l’han passat no 
es van poder fer a causa de la 
pandèmia. A més, FirAnoia 
presenta un atapeït progra-
ma d’actes que tindrà lloc en 
el marc de la Fira adreçades 
al públic familiar. L’objectiu 
de l’organització, Fira d’Igua-

FirAnoia tornarà la setmana que ve 
amb 241 expositors i força actes

El festival vegà Naturveg 
arriba demà dissabte 
a la 4a edició

REDACCIÓ / LA VEU 

D emà  dissabte 18 de 
setembre, Igualada 
acollirà la 4a edició 

del Naturveg, el festival de 
Cultura Vegana i 100% vege-
tariana d’Igualada. La jorna-
da està organitzada per l’as-
sociació Nou Centre amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada i la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena.
L’edició d’aquest any del Na-
turveg es realitzarà a l’avingu-
da dels Països Catalans de les 
11 del matí a les 9 del vespre 
on hi haurà un espai amb les 
principals novetats de pro-
ductes vegetarians i vegans i 
comptarà, també, amb diver-
ses activitats com ara: mostres 
de cuina, xerrades i música en 
directe.
Hi haurà xerrades amb divul-
gadors dem món vegà com 
Sandra Galvé que oferirà una 
mostra de cuina centrada en 

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest dilluns 13 de se-
tembre han començat 
a Igualada un total de 

7.769 alumnes matriculats des 
d’Infantil a Batxillerat. Infantil 
comptarà amb 1.281 alumnes, 
Primària 3.001 i Educació Se-
cundària 2.703. A batxillerat 
hi ha un total de 734 alumnes 
matriculats.
Els Cicles de Formació Profes-
sional de Grau Mitjà compten 
amb 756 alumnes matriculats 
i els de Grau Superior, 705 
alumnes.
Com ja és habitual, durant 
els mesos d’estiu l’Ajuntament 
d’Igualada ha aprofitat el perí-
ode de vacances escolars per 
realitzar diferents inversions 
de millora a les escoles públi-

conèixer les proteïnes vegetals 
o Miquel Cuenca (El Vegano 
Marrano) que oferirà receptes 
de pasta amb salses veganes. 
Les xerrades no se centraran 
només en el món de l’alimen-
tació sinó que també es parla-
rà d’altres àmbits del veganis-
me com ara la moda o fins i tot 
l’automoció.
Joan Boix, president de l’asso-
ciació Nou Centre, ha posat 
en valor el festival que “ s’ha 
convertit en un referent pel 
que fa a la cultura vegana i 
una oportunitat per conèixer 
de prop productes, receptes i 
aliments tot fent activitats en 
família”
De la seva banda, el regidor 
de Dinamització Econòmica, 
Jordi Marcè, “ha celebrat que 
el festival Naturveg arribi a la 
seva 4a edició i es consolidi, 
posant a Igualada com a re-
ferent de la cultura vegana i 
vegetariana que cada vegada 
interessa a més gent”.

ques i a les llars d’infants mu-
nicipals. Cada estiu, des de fa 
deu anys, l’Ajuntament aposta 
per fer aquestes inversions als 
edificis de les escoles i llars pú-
bliques, el que suposa una in-
versió de més de més 600.000€ 
en l’última dècada.
En aquest any l’inversió A 
l’escola Emili Vallès, s’ha can-
viat part de la coberta plana 
de l’edifici amb una inversió 
de 30.837,67€. És a la cober-
ta d’aquest centre on s’han 
instal·lat plaques solars per 
augmentar la sostenibilitat de 
l’edifici. A banda de la millora 
de diversos elements exteriors 
com ara la instal·lació d’un pe-
tit rocodrom o la millora de la 
font del pati.
A l’escola Ramon Castelltort 
s’han fet obres de substitució 

de l’enllumenat per leds en au-
les de la planta baixa i la pri-
mera planta amb una inversió 
de 10.253,89€.
A l’escola Gabriel Castellà s’ha 
fet una substitució de tanques 
amb una inversió de 3.952,27€
Pel que fa a les llars d’infants 
municipals L’Espígol i La Llu-
na, s’ha fet un canvi de pavi-
ments per millorar el confort 
de les instal·lacions. La inver-
sió en aquest cas ha estat de 
8.0000€
El conjunt d’inversions a 
les escoles i llars munici-
pals d’aquest estiu és de 
102.082,51€.
L’Ajuntament ha fet, també, 
una inversió de 237.972,27€ 
en el canvi del sistema de cli-
matització de l’Escola Con-
servatori Municipal de Musi-

ca d’Igualada, una important 
millora pel que fa a l’eficiència 
i a la comoditat d’aquesta ins-
tal·lació.
Pel que fa al Campus Uni-
versitari Igualada-UdL, les 

Un total de 7.769 alumnes comencen el curs a Igualada

inversions s’han centrat en 
200.000€ per diversos pro-
jectes vinculats al 4DHealth 
i 75.000€ pel desplegament 
del Grau en ADE al Campus 
Universitari Igualada-UdL. 

lada, és que en aquesta edició 
FirAnoia recuperi la màxima 
normalitat possible, ja que es 
tracta del principal aparador 
que tenen les empreses de la 
comarca al llarg de l’any  i una 
oportunitat de promoció més 
necessària que mai per a molts 
negocis igualadins.
Perquè visitants i expositors 
puguin gaudir de la Fira amb 
seguretat, l’organització apli-
carà tots els protocols sociosa-
nitaris, com ara un recorregut 
que permeti mantenir la dis-
tància de seguretat entre els 
visitants, control d’aforament,  
limitació de l’accés només en 
punts concrets del recorregut, 
i tasques de neteja i desinfec-
ció, tal i com ja es va fer en la 
passada edició de FirAnoia, el 
setembre de 2020, que es va 
convertir en una de les prime-
res fires que es va celebrar a 

Catalunya després de l’esclat de 
la pandèmia.
La 68ena edició de FirAnoia 
l’inauguraran oficialment di-
vendres 24 de setembre a les 
18h de la tarda el president 
de Fira d’Igualada, Magí Sen-
serrich, la Consellera de la 
Presidència de la Generalitat 
de Catalunya, Laura Vilagrà, i 
l’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, que faran un recorregut 
pels diferents estands. L’ende-
mà dissabte a les 11h del matí 
les autoritats locals visitaran la 
Fira d’Artesania.
La Fira Multisectorial instal·la-
da al Passeig Verdaguer i la fira 
d’Automoció situada a la Plaça 
de Cal Font obriran divendres 
dia 24 a la tarda (de 17h a 21h), 
dissabte de 10h a 14.30h i de 
17h a 21h. Diumenge tancarà 
una hora abans, a les 20h. La 
Fira d’Artesania, al Passeig Ver-
daguer, es podrà visitar dissab-
te de 10h a 21h i diumenge de 
10h a 20h, i el Mercat d’Anti-
guitats, ubicat al Parc de l’Esta-
ció Vella i a la Plaça de Cal Font 
el diumenge 26 de setembre, 
estarà obert de 10h a 14h.
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REDACCIÓ / LA VEU 

T orna una nova edició 
de la Nit Empresarial 
UEA: l’acte de refe-

rència per al teixit empresarial 
i socioeconòmic de la Catalu-
nya Central. Un punt de tro-
bada, de reconeixement i de 
networking per a les empre-
ses, empresaris i empresàries, 
autònoms i autònomes del ter-
ritori; i alhora, un escenari per 
propiciar el contacte, la relació 
i la coneixença, en un ambient 
distès.
Amb l’objectiu de posar en 
valor el compromís i la col·la-
boració com a claus de l’èxit 
empresarial, la 21a edició es-
tarà encapçalada per l’eslògan 
Compromís + Col·laboració = 
Èxit, juntament amb la imatge 
d’un rusc. “No només volem 
agrair l’aposta i confiança per 
l’entitat durant aquest any i 
mig complex i difícil per part 
de les empreses associades; 
sinó també reconèixer una 
vegada més, tot el que les em-
preses estan fent per fer pros-
perar el nostre territori, per 
salvar els llocs de treball, per 
cooperar entre elles davant 
la pandèmia... Tota aquesta 
suma de factors ha estat pos-
sible gràcies al seu compro-
mís i col·laboració; a part de 
totes les entitats, institucions, 
agents que han cooperat per 

Torna la Nit Empresarial de la UEA 
amb format de sopar, el 7 d’octubre

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Espai Cívic Centre dis-
posa d’un nou espai de 
serveis socials bàsics 

amb completa accessibilitat a 
la planta baixa de l’Espai Cívic 
Centre. S’ha creat un nou te-
lèfon directe 93 115 54 53 per 
atendre i gestionar diferents 
tràmits com són dependència, 
discapacitats i atenció a perso-
nes de més de 65 anys des dels 
serveis bàsics d’atenció social 
municipals. 
Aquest nou telèfon facilitarà 
l’atenció directa d’aquest ser-
vei i descongestionarà el telè-
fon genèric dels serveis socials 
bàsics obert per la resta de 
serveis d’Infants i Adults.
Es manté el mateix professi-
onal de referència, treballa-

tirar endavant la comarca”, ha 
exposat el president de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, Joan 
Domènech. 
A més, Domènech ha afegit 
dient que “La Nit Empresarial 
UEA és l’escenari i altaveu del 
que el múscul empresarial vol 
expressar. Volem plasmar que 
només el treball en equip, la 
cooperació, la col·laboració, 
la unitat, la tenacitat, l’orga-
nització, la labor... Són part 
d’aquest èxit. Tots i totes for-
mem part d’aquest rusc”.

A l’INS Milà i Fontanals
La 21a Nit Empresarial UEA 
tindrà lloc el proper dijous 7 
d’octubre a l’INS Milà i Fonta-
nals d’Igualada a les 19h. “Tot i 
que ja ha sigut escenari en una 
altra ocasió, aquest edifici ens 
acull una vegada més, princi-
palment, per dos motius: per 

una banda, l’aposta i els bene-
ficis de la fórmula públicopri-
vada per seguir col·laborant 
conjuntament. I per l’altra, 
l’aposta pel talent. És una for-
ma de reivindicar la formació 
en la formació en l’àmbit labo-
ral. La falta de professionals és 
una de les necessitats detec-
tades per les empreses ano-
ienques i esperem, que d’una 
vegada per totes, amb aquesta 
demanda col·lectiva que es fa 
des de l’Ajuntament, el Milà i 
la UEA, es pugui ampliar tant 
l’oferta formativa com la capa-
citat del centre”, ha conclòs 
Domènech. 
El conseller d’Empresa i 
Treball de la Generalitat de 
Catalunya, Roger Torrent, 
presidirà la 21a Nit Empresa-
rial UEA. L’esdeveniment serà 
conduït per la comunicadora 
audiovisual, Elisabet Carnicé.    

L’Espai Cívic Centre refà la planta 
baixa per als tràmits de gent gran, 
dependència, i discapacitats

dor/a social i educador/a so-
cial de serveis socials per a les 
persones que ja estem atenent. 
Al primer pis de l’Espai Cívic 
Centre es mantenen ubicats 
els equips de serveis socials 

d’infància i adults. El telèfon 
de recepció és 93 8047581
També es possible adreçar-se 
a serveis socials mitjançant el 
correu electrònic serveissoci-
als@aj-igualada.net

ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

COL·LABORA

Fira multisectorial 
de la comarca 

al centre d’Igualada
68a EDICIÓ

Reactivem
l’Anoia!!!

24, 25 i 26
setembre / 2021

Escacs

Caminades

Xerrades Per a nens

Balls

Artesania
25 i 26 de Setembre
Passeig Verdaguer

Antiguitats
 26 de Setembre

Parc de l’Estació Vella i Pl. Cal Font

Antiguitats
 26 de Setembre
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REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Som-hi (PSC-Co-
muns) considera que “si el 
govern de Junts vol tirar 

endavant el Pressupost i Or-
denances Fiscals pel 2022 ha 
de saber cedir”. El govern ha 
començat a traslladar el detall 
del Pressupost a diversos grups 
polítics perquè vol portar-lo a 
votació aquest setembre i des 
de la formació progressista 
marquen diferents condicions. 
En aquest mandat, Som-hi ha 
estat clau per a l’aprovació del 
pressupost municipal, en les 
dues ocasions.
El regidor portaveu, Jordi Cu-
adras, marca que el govern in-
corpori a les ordenances fiscals 
del proper any la bonificació de 
l’IBI per la instal·lació de pla-
ques fotovoltaiques a habitatges 
i blocs de pisos.
Pel que fa a les inversions, Igua-
lada Som-hi considera indis-
pensable ampliar l’illa de via-
nants del centre de la ciutat per 
afavorir la mobilitat verda i el 
comerç. En aquest sentit plan-
teja la pacificació amb platafor-
ma única del carrer d’Òdena 
des del passeig fins a la Rambla 
perquè pugui convertir-se en 
un eix com el de Sant Magí amb 

Som-hi torna a picar l’ullet a 
Castells per aprovar-li el pressupost

Poble Actiu organitza 
avui la presentació del 
llibre “Sortim de l’UCI”
REDACCIÓ / LA VEU 

P er què ha col·lapsat el 
sistema sanitari durant 
la pandèmia? Com po-

dem evitar que es torni a repe-
tir? La candidatura municipa-
lista Poble Actiu organitza el 
proper divendres 17 de setem-
bre la presentació del llibre 
“Sortim de l’UCI. Proposta 
per una sanitat pública”. L’ac-
te vol servir per reflexionar 
sobre quin sistema sanitari 
tenim i com podem treballar 
perquè sigui realment públic i 
comptarà amb la participació 
de Laia Estrada i Xavier Mili-
an. 
La presentació del llibre es re-
alitzarà avui divendres 17 de 
setembre a les 19h a l’Espai 
Cívic Centre d’Igualada i, per 
respectar les mesures de pre-
venció de la covid-19, hi haurà 
aforament limitat i caldrà ins-
cripció prèvia enviant un cor-
reu electrònic a comunicacio.
poble.actiu@gmail.com.

El llibre “Sortim de l’UCI”
La pandèmia ha demostrat 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Partit Popular de Bar-
celona reforça les seves 
estructurals comarcals 

amb el nomenament de 17 
persones que seran els coordi-
nadors comarcals de el Partit a 
la província de Barcelona. En 
el cas de l’Anoia, són l’iguala-
dí Joan Agramunt i el pierenc 
Francisco Ibáñez.
Els nomenaments, aprovats per 
unanimitat en el Comitè Exe-
cutiu celebrat a Sant Adrià de 
Besòs, i presidit pel president 
provincial, Manu Reyes, for-
men part del procés de reforç 
que està duent a terme el PP 
amb l’objectiu d’incrementar el 
treball territorial i recuperar la 
implantació del partit amb la 
vista posada en les municipals 
de 2023.
El president provincial, Manu 
Reyes, ha explicat que “amb 
aquests coordinadors el partit 
recupera les estructures co-
marcals i reforça les comarques 

REDACCIÓ / LA VEU 

E squerra Republicana 
considera “una autènti-
ca presa de pèl” que el 

govern municipal de Marc Cas-
tells hagi anunciat que baixarà 
l’Impost sobre béns i immobles 
però realment la rebaixa només 
serà de l’1%, tal i com ha dit el 
propi govern, i això suposarà 
una rebaixa de “6€ per rebut a 
l’any”. Segons els republicans 
això és “una misèria” que no 
ajudarà “en res” a cap igualadí 
i recorden que “Igualada és la 
ciutat mitjana amb els impos-
tos més cars de Catalunya”.

El govern abaixa 6€ l’IBI i 
apuja 280.000€ les taxes
A més a més els republicans re-
velen que “no només es fa una 
rebaixa ínfima de l’IBI sinó que 
el govern de Marc Castells apu-
ja 280.000€ altres taxes, o sigui 
que els igualadins enguany pa-
garan més en impostos i taxes 
que en l’any anterior”. Segons 
els republicans, el govern de 

que necessitem un sistema sa-
nitari totalment públic, capaç 
de fer front a les necessitats 
quotidianes que deriven de la 
societat injusta en què vivim 
i, alhora, poder afrontar cri-
sis extraordinàries com la que 
estem vivint. El llibre és una 
eina que ajuda a entendre com 
hem arribat fins aquí, mostra 
quin és el veritable rostre d’un 
sistema sanitari que ja havia 
sigut retallat i privatitzat i des-
plega una proposta de treball 
per caminar cap a un nou mo-
del realment públic i al servei 
de la gent.
L’acte de presentació compta-
rà amb la participació de Laia 
Estrada Cañón i Xavier Milian 
i Nebot. Laia Estrada és llicen-
ciada en Ciències Ambientals, 
màster en Estudis Territorials 
i de la Població i, des del 2021, 
diputada de la CUP al Parla-
ment de Catalunya. Xavier 
Milian és doctor en Dret, lli-
cenciat en Història i Periodis-
me i màster en Ciències Polí-
tiques i Dret Públic. Ha estat 
assessor del grup municipal 
de la CUP a Reus.

Joan Agramunt i 
Francisco Ibáñez, nous 
coordinadors del PP

en un moment en què el partit 
està recuperant espai al territo-
ri”. Així mateix ha destacat que 
“tots els coordinadors tenen un 
gran coneixement de les seves 
comarques en les que ja han 
exercit responsabilitats a nivell 
comarcal i local, de manera que 
compten amb una reconeguda 
trajectòria dins el Partit per la 
seva experiència territorial i la 
seva demostrada eficàcia en la 
gestió local”
Reyes ha insistit en la “enorme 
importància que tenen les es-
tructures comarcals per acon-
seguir un partit fort i cohesio-
nat en el territori”, ha afegit que 
“els nous coordinadors funci-
onessin com una extensió de 
la pròpia estructura provincial 
treballant conjuntament amb 
la direcció de Barcelona”.
En la mateixa línia, el president 
provincial ha anunciat que a 
l’octubre es va a iniciar també 
“el procés de renovació de les 
juntes locals de la província de 
Barcelona”.

espai per a passejar i comprar: 
“És el que estan fent totes les 
ciutats del país, crear espais de 
vianants i de comerç per tenir 
un centre viu. El carrer d’Òde-
na, sempre garantint l’accés a 
les veïnes i veïns i a les persones 
amb dificultats de mobilitat, és 
el vial que completaria l’illa de 
vianants del centre de la nostra 
ciutat”, afirma Jordi Cuadras.
Pel que fa a l’atenció a les per-
sones, la formació posa sobre 
de la taula la necessitat de crear 
una Oficina d’Ajuda per a fer 
Tràmits Virtuals,  i en l’àmbit 
de barris i esportiu, Jordi Cu-
adras reclama que el camp de 
futbol del parc de Valldaura a 
Fàtima, sigui de gespa. Una al-
tra de les prioritats de Som-hi   
és l’actuació als barris: “Moltes 

zones d’Igualada es troben de-
gradades. Falta de manteni-
ment, de neteja i de vigilància 
policial. Això no pot ser i cal 
que el govern es posi les piles 
per dignificar totes les zones de 
la ciutat sense excepcions”.
Cuadras considera que “si el 
govern de Marc Castells vol 
portar a votació el Pressupost 
aquest mes de setembre, els ter-
minis són molt ajustats a no sé 
que vulgui arribar al Ple amb 
un Pressupost sense cap incor-
poració de l’oposició i ho apro-
fiti per fer-se la víctima pensant 
ja en les eleccions municipals 
del 2023. Nosaltres no pensem 
en les eleccions, sinó que pen-
sem en ser útils a la ciutadania 
i li demanem que s’arremangui 
i escolti”.

ERC diu que el govern municipal 
“pren el pèl” als igualadins amb l’IBI

Castells està fent una manio-
bra de màrqueting per poder 
anunciar a bombo i plateret 
que rebaixen l’IBI però en reali-
tat “només l’abaixen 6€ a l’any i 
apugen altres taxes”. Des d’ERC 
demanen a Marc Castells que 
“es retracti” i “reconsideri 
aquesta proposta de pressupos-
tos” ja que això és “una presa de 
pèl monumental als ciutadans”.
Des d’ERC estan “disposats” 
a aprovar els pressupostos i 
posen com a condició “que hi 
hagi una rebaixa important de 
l’IBI. Òbviament 6€ a l’any no 
és una rebaixa, és una presa de 
pèl. Si volen que els hi aprovem 

els pressupostos, i nosaltres ho 
volem fer, han de proposar una 
rebaixa molt més important de 
l’IBI i en cap cas apujar altres 
taxes”.
Els republicans recorden que 
Igualada és la desena ciutat de 
l’estat espanyol amb l’IBI més 
car superant totes les capitals 
de província, menys Madrid 
i és la ciutat mitjana amb l’IBI 
més car de Catalunya. Expli-
quen que “des que Marc Cas-
tells és alcalde, l’IBI ha pujat 
5 milions, un 25%” i això ha 
comportat que “els igualadins 
han pagat pràcticament 50 mi-
lions d’euros de més”.
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REDACCIÓ / LA VEU 

Demà dissabte 18 de se-
tembre, l’Ajuntament 
tornarà a oferir el 

Ciri Votiu de la ciutat d’Igua-
lada a la Verge de Montserrat, 
juntament amb les entitats i 
institucions igualadines que 
enguany celebren un aniver-
sari destacat. L’acte tindrà lloc 
durant la missa conventual de 
les 11 del matí, a la Basílica de 
Montserrat. Posteriorment a 
les 12,05h, els igualadins se-
ran rebuts pel Pare Abat en 
audiència especial a la Sala 
de la Façana de la porteria del 
Monestir.
Aquest acte habitualment es 
realitzava durant el primer se-
mestre de l’any, però la situa-
ció sanitària i les restriccions a 
causa de la covid han provocat 
que s’hagi posposat al setem-
bre. La flexibilització d’algu-
nes de les mesures establertes 
fins ara han permès, també 
recuperar de nou la sortida 
gratuïta en autobús per poder 
assistir a l’ofrena.
Per aquest motiu, l’Ajunta-
ment organitza una sortida 
gratuïta amb autocars des de 

Igualada oferirà demà dissabte el 
Ciri Votiu a Montserrat

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper 2 d’octubre, a 
Igualada, tindrà lloc la 
6a Jornada Gastronò-

mica de les Plantes Oblidades, 
organitzada pel Col·lectiu Ei-
xarcolant. El programa d’acti-
vitats i les inscripcions ja estan 
obertes a la web de l’entitat. 
Es tracta d’un esdeveniment 
de referència per descobrir 
les plantes silvestres i varietats 
agrícoles tradicionals, i com 
poden contribuir a canviar el 
model agroalimentari.
Xerrades tècniques, fira de 
productes silvestres i varietats 
tradicionals amb una setantena 
d’expositors, tallers per adults i 
de familiars, tasts, sortides et-
nobotàniques, dinar silvestre, 
etnobotànica en directe, xer-
rades aplicades, activitats in-
fantils, actuacions musicals o 
píndoles etnobotàniques són 
els blocs que conformen un 
rigorós  programa amb més de 
100 activitats.
La Jornada Gastronòmica de 
les Plantes Oblidades està or-

l’Estació d’autobusos, el ma-
teix dissabte dia 18 de setem-
bre, a les 9,00h del matí en la 
què es mantindran totes les 
mesures d’higiene i distancia-
ment establertes. La tornada a 
Igualada serà també amb au-
tocars i es sortirà de Montser-
rat a les 14,00h.
Els interessats que vulguin 
utilitzar aquest mitjà de trans-
port gratuït poden inscriu-
re’s fins el 16 de setembre al 
telèfon núm. 93 8031950 ext. 

2537 (Departament de Proto-
col) o bé a les oficines d’aten-
ció al ciutadà de l’Ajuntament.
Aquesta tradició, recupera-
da a la dècada dels anys ’90, 
recorda que fa gairebé cinc 
segles, l’any 1.515, per evitar 
una epidèmia de pesta pro-
cedent de Barcelona, els Con-
sellers d’Igualada van decidir 
demanar protecció a la Mare 
de Déu portant-li un ciri. Any 
rere any, el vot de poble va 
anar renovant-se.

La Jornada Gastronòmica de les 
Plantes Oblidades, el 2 d’octubre

ganitzada pel Col·lectiu Ei-
xarcolant, gràcies a la partici-
pació de més de 150 persones 
voluntàries. Compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada, el Consell Comar-
cal de l’Anoia, la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya. 
Ofereix als visitants l’oportu-
nitat de descobrir de forma 
vivencial els usos d’un gran 
nombre de espècies i varietats 
que si bé són desconegudes per 
la majoria, poden tenir un gran 
nombre d’aplicacions en el dia 
a dia, per exemple en l’àmbit 
culinari. 
Alhora, la Jornada posarà de 
manifest com mitjançant la 
recuperació d’aquestes espè-
cies i varietats i dels seus usos 
és possible avançar vers una 
agricultura més sostenible, una 
alimentació de qualitat, i un 
entorn rural dinàmic que con-
tribueixi a la preservació dels 
valors naturals i culturals. 
L’edició d’enguany consta d’un 
cicle de catorze xerrades tèc-
niques i aplicades, d’activitats 

infantils, de 4 píndoles etnobo-
tàniques concentrades en un 
curs d’una hora, de 4 tipus de 
tasts, de 16 tallers per adults,  
d’una fira de productes silves-
tres i varietats tradicionals 
oblidades amb 70 expositors 
i projectes, de sis sortides et-
nobotàniques, d’un espai on 
persones amb diferents co-
neixements etnobotànics els 
transmetran d’una manera 
molt propera, de 8 tallers fa-
miliars, d’un dinar silvestre, 
de 7 actuacions artístic-mu-
sicals i de les activitats de la 
Jornada pel Clima.
Els interessats en assistir a 
l’esdeveniment poden consul-
tar i descarregar el programa 
detallat a la web www.eixar-
colant.cat. Les activitats es 
desenvoluparan al llarg de tot 
el dissabte 2 d’octubre, al pati 
de les Escolàpies, al Teatre de 
l’Ateneu, a la plaça de l’Espai 
Cívic Centre i a les places i 
carrers adjacents. Moltes de 
les activitats són de participa-
ció lliure, si bé algunes reque-
reixen inscripció prèvia.  



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per

16 |  OPINIÓ EMPRESA Divendres, 17 de setembre de 2021

Parlar i planificar (I)

La pregunta es: ¿hasta qué precio permitirá Bruselas que llegue el 
MWh antes de intervenir y frenarlo?, porque lo cierto es que los 
Gobiernos, como el de ESP, pueden hacer muy poco.

L’excepcional demanda a la formació professional enguany (del +20%, quan 
habitualment se situava entre l’1 i 2%) i la creació de places addicionals és 
una bona notícia, per l’#economia catalana i també per la #indústria.

Líders d’Europa en llum cara.
La mala connectivitat, preu del gas, impostos i poca competència perjudi-
quen a consumidors i empreses.

“La supressió de la modificació judicial de la 
capacitat implica una nova concepció de la 

capacitat jurídica de la persona”

“A l’empresa familiar hi ha diferents àmbits 
de comunicació: la família, la propietat, 

el govern i l’empresa.”

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

Aquest 3 de setembre de 
2021 va entrar en vigor el 
Decret llei 19/2021 de la 
Generalitat pel qual s’adap-

ta el Codi Civil de Catalunya a la re-
forma del procediment de modificació 
judicial de la capacitat.
 
La Convenció internacional sobre els 
drets de les persones amb discapacitat, 
aprovada a Nova York el 13 de desem-
bre de 2006 per l’Assemblea General de 
Nacions Unides, estableix que les per-
sones amb qualsevol discapacitat han 
de gaudir de tots els drets humans i les 
llibertats fonamentals.

La supressió de la modificació judicial 
de la capacitat implica una nova con-
cepció de la capacitat jurídica de la per-
sona, ja que aquesta Convenció inter-
nacional estableix, en l’article 12, que 
cal reconèixer a totes les persones amb 
discapacitat la capacitat jurídica en 
igualtat de condicions respecte al con-
junt dels ciutadans, en tots els aspectes 
de la vida, i que les persones amb dis-
capacitat han de tenir accés a les mesu-
res de suport que puguin precisar per a 
exercir aquesta capacitat jurídica.

1) A partir del 3 de setembre de 2021 la 
tutela, curatela i pàtria potestat prorroga-
da o rehabilitada no podrà constituir-se 
en relació a les persones majors d’edat.

2) L’Assistència reemplaça a Catalunya 
a la tutela, curatela, potestats parentals 
prorrogades i rehabilitades.

3) La persona major d’edat pot soŀlicitar 
la designació d’una o més persones que 
l’assisteixin, si la necessita per a exercir 
la seva capacitat jurídica en condicions 
d’igualtat, mitjançant 

 a) l’atorgament d’una escriptu-
ra pública notarial o 
 b) d’acord amb el procediment 
de jurisdicció voluntària per a la provi-
sió de mesures judicials de suport a les 

persones amb discapacitat.

4)  També poden demanar la designació 
judicial de l’assistència les persones legi-
timades per la Llei de la jurisdicció, en 
cas que no s’hagi constituït prèviament 
de manera voluntària, i sempre que no 
hi hagi un poder preventiu en vigor.

5) L’exercici de les funcions d’assistència 
s’ha de correspondre amb la dignitat 
de la persona i ha de respectar els seus 
drets, voluntat i preferències.

6) Quan la persona assistida no pugui 
expressar la seva voluntat i preferències, 
i no hagi atorgat el document a què fa 
referència l’article 226-3, la designació 
de la persona que presta l’assistència 
s’ha de basar en la millor interpretació 
de la seva voluntat i de les seves prefe-
rències, d’acord amb la seva trajectòria 
vital, les seves manifestacions prèvies, 
la informació amb la qual compten les 
persones de confiança.
     
7) Les persones amb la capacitat modi-
ficada judicialment, els progenitors que 
tenen la potestat parental prorrogada o 
rehabilitada i les persones que exercei-
xen càrrecs tutelars o de curatela poden 
soŀlicitar en qualsevol moment la revi-
sió de les mesures que s’hagin establert 
per a adaptar-les a la supressió de la 
modificació judicial de la capacitat i 
aplicar, si escau, el règim d’assistència 
del Codi civil de Catalunya. 

8). En cas de no existir aquesta soŀli-
citud, la revisió l’ha de realitzar d’ofici 
l’autoritat judicial en un termini mà-
xim de 3 anys des de l’entrada en vi-
gor d’aquest Decret llei. 

9) En el termini de dotze mesos des de 
l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, 
el Govern ha de presentar un projecte 
de llei de modificació del Codi civil 
de Catalunya en matèria de suports a 
l’exercici de la capacitat jurídica de les 
persones amb discapacitat.  

S’acaba la tutela

Donar consells és molt pe-
rillós, perquè “qui té boca 
s’equivoca” i “per la boca 
mor el peix”. Els dos prin-

cipals que dono a les meves famílies 
empresàries clientes són com una 
poció cura-tot: que parlin i que plani-
fiquin. Avui ens centrarem en el pri-
mer d’ells.

Parlar vol dir essencialment escoltar, 
perquè per algun motiu tenim dues 
orelles i una sola boca; per escoltar 
el doble que parlem. Escoltar ha de 
ser amb actitud empàtica, per tractar 
d’entendre el punt de vista dels altres. 
Per això ajuda ajornar els judicis fins 
a entendre la posició, els interessos 
i els sentiments de l’altra part. És de 
gran ajuda ser capaç de fer preguntes 
humils i obertes. Entendre no vol dir 
necessàriament estar d’acord.

A l’empresa familiar hi ha diferents 
àmbits de comunicació: la família, la 
propietat, el govern i l’empresa. Cal 
parlar a cada un d’ells i entre ells, evi-
tant aixecar murs; el pitjor és entre els 
que treballen i no a l’empresa. A cada 
un dels àmbits s’han d’establir els fò-
rums i normes de comunicació opor-
tunes, i determinar de quins temes es 
parla i amb quin objectiu: informar, 
recollir opinió, decidir.

Algunes famílies empresàries parlen 

molt i de tot menys del negoci. Pot 
haver-hi por a obrir conflictes, pot 
haver-hi excessiu respecte a l’autori-
tat. Els conflictes a vegades són ine-
vitables i inclús poden ser positius 
(sense conflicte no hi ha progrés); el 
que es tracta és de controlar el mo-
ment en què sorgeixen, la seva durada 
i intensitat. Parlar és la millor forma 
de fer-los front de forma constructi-
va. “Parlant s’entén la gent... de bona 
voluntat”.

En més d’un cas m’he trobat que la 
meva funció amb les famílies empre-
sàries ha sigut realment la de facilitar 
el parlar, controlant la càrrega emo-
cional de les converses, ajudant a fer 
que les qüestions es tractin de la for-
ma més racional i objectiva possible. 
Es tracta de fer de llevadora per ajudar 
a fer que la família empresària doni a 
llum la seva solució. Perquè cada fa-
mília empresària és única i precisa de 
les seves solucions a mida; especial-
ment si es té en compte que s’haurà 
de conviure amb elles adaptant-les a 
les canviants circumstàncies.

Per parlar de forma constructiva con-
vé recordar que el que compta és el 
que s’entén, no el que es diu. Per això 
convé comprovar que és el que l’altra 
part ha interpretat. També és oportú 
recordar que els silencis parlen; que 
no existeix la no comunicació.  

Jordi tarragona
619 741 357 jordi@bowfc.com
Conseller de famílies empresàries.

Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org



Humans de l’Anoia @humansanoia

#184 Anna Vallbona

FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Marisa Vila @marisavilaber

Hiroshi Ruana  @josepruana

suli @marcsolerri

M. Carme Junyent @CarmeJunyent

Jordi Gabarró @jordigll

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

Alba Vergés Bosch @albaverges

Que els nostres ulls somriguin quan retornem a les 
aules, avui i cada dia. Bon inici de curs 2021-2022!

Esteu molt preocupats pel canvi climàtic però no 
feu cap fàstic a portar la canalla a escola en cotxe.

mentre mireu #CrimsGuardiaUrbanaTV3 pen-
seu que tota aquesta gent ha passat el psicotèc-
nic per ser policia

Demà també comencen les classes a @FilComUB 
i, com cada any, em sento com la primera vegada. 
Aquest any, a més a més, tinc moltes ganes de retro-
bar el grup de primer de fa dos anys. En tinc un bon 
record i no sé com els haurà anat amb la pandèmia.

I deu dies després de començar la filla petita a 
l’escoleta comença la gran a l’escola. Des del re-
coneixement als qui ho fan possible, sincronit-
zar-ho i començar més d’hora (i alhora) tindria 
més sentit, sobretot pels infants

Dissabte el poble demostrant altra vegada estar 
a l’alçada. Avui, els polítics demostrant altra ve-
gada el contrari. Quina pena.

Avui, de nou, hem tornat al TSJC per donar su-
port als membres de la mesa de l’anterior legis-
latura, encausats per defensar la democràcia des 
del @parlamentcat, @rogertorrent, @adriana-
delgadoh, @josepcosta i @ECampdepadros. Per 
molt que ho intentin, cap tribunal ens farà callar!

www.veuanoia.cat

3 Natàlia Mas ha estat nomenada 
consellera delegada d’ACCIÓ1 S’aprova la implantació d’un 

tercer carril a la C-15 entre 
Vilafranca i Capellades

2 L’Hospital rep més de mig 
milió d’euros per renovar els 
equipaments tecnològics
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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! 

Als catorze anys vaig venir de Barcelona 
a viure a l’Anoia, quan els meus pares 
van inaugurar l’any 1991 la immobiliària 
FINQUES VALLBONA, a Capellades.
De seguida em vaig acostumar al tarannà 
d’aquí i em vaig sentir molt identificada 
amb la seva gent i el territori.

A Capellades vaig establir el meu 
projecte de vida, continuant amb el 
negoci familiar FINQUES VALLBONA 
i gràcies a la experiència que et dona 
l’empresa familiar i a la meva formació 
com Agent de la Propietat Immobiliària 
i Administradora de Finques, imprimint 
un segell més personalitzat en la gestió 
integral de qualsevol tràmit administratiu 
que requereixin els clients, després grans 
amics i col·laboradors.

Comunicació, empatia, proactivitat, són 
els valors que em defineixen.

  
@viladepiera

  
@odenacat

  
@casal_elfoment

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
La comarca de l’Anoia agafa el protagonisme que es mereix i rep la inversió en infraestructures, 
transports i serveis que tant de temps portem reclamant els seus residents.

Vols ser un/a humà/humana de l’Anoia? fes-nos arribar un mail a: direccio@veuanoia.cat
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 El “Cafè del comerç” 
serà un espai dedicat a 
compartir experiències 
del sector, i la primera 

edició serà el proper 
dimarts a les 15:30h al 

Cafè de l’Ateneu

REDACCIÓ / LA VEU 

E l programa matinal de 
Ràdio Igualada, l’Igua-
lada Capital, dedicarà 

un espai de ràdio dedicat al 
comerç de proximitat de la 
ciutat d’Igualada i de Santa 
Margarida de Montbui. La 
secció s’emetrà en directe els 
dimecres entre les 09:48h i 
les 10:00h del matí, i després 
es podrà escoltar a través del 
podcast del programa.
L’espai de ràdio pretén donar 
suport a les botigues i establi-
ments comercials d’Igualada i 

Programa de ràdio d’Igualada Comerç 
i la Unió d’Establiments de Montbui

Nous quatre cursos i 
nova iniciativa de l’Aula 
de Comerç
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Aula de Comerç de 
l’Ajuntament presen-
ta quatre nous cursos 

previstors per aquests mesos 
de setembre, octubre i novem-
bre, enfocats a donar suport 
als sectors del comerç, mercat 
i restauració, començaran a fi-
nal de mes i s’estendran fins el 
novembre.
Segons les dades de la última 
enquesta realitzada el mes 
de juny, el 80% dels usuaris 
va confirmar que el format 
online és el preferit per rea-
litzar aquestes formacions. 
En aquest sentit, el programa 
amb les 4 píndoles formati-
ves previstes per les properes 
setmanes, s’impartirà virtual-
ment.
Entre els assistents, s’ha valo-
rat en un 8,3 sobre 10 la satis-
facció amb els continguts de 
les píndoles formatives. Per 
això s’ha dissenyat un progra-
ma amb un format similar, a 
fi i efecte de proporcionar 
més consells i petites estratè-
gies de millora a tots aquells 
comerços que hi estiguin in-
teressats.
Els dies 28 i 30 de setembre, 
està previst el curs “Fes els 
teus propis rètols i cartells”. 
Seguidament, el dia 6 d’oc-
tubre, la píndola sobre “Go-
ogle My Business i Conca 
Comerç”. A continuació, el 
27 d’octubre el curs “Mèto-
des de pagament” i finalment, 
els dies 9 i 11 de novembre, 
la píndola “Què és i què no 
és la comptabilitat?”. Tots se-
ran a la mateixa hora, de les 
15:00 a les 16:30h, seguint els 
resultats de l’enquesta. Per tal 
de garantir l’assistència i dur 
el control de l’activitat és ne-
cessària la inscripció prèvia 
al portal web de l’Àrea de Co-
merç: https://www.comerçi-
gualada.cat/aula/.
Des de l’Àrea de Comerç de 
l’Ajuntament d’Igualada s’im-
pulsa també una nova ini-
ciativa; el cafè del comerç. 

REDACCIÓ / LA VEU 

C eina ha incorporat als 
seus serveis un pro-
grama mixt d’orien-

tació i formació professional, 
subvencionat pel Consorci 
per a la Formació Contínua de 
Catalunya, ens depenent de la 
Generalitat de Catalunya. 
Aquesta iniciativa busca, prio-

Aquells que disposin d’una 
estona abans d’obrir a la tar-
da, una vegada al mes podran 
assistir al “cafè del comerç”, 
un espai dedicat a compartir 
experiències del sector. En 
cada edició es mantindrà una 
conversa amb un invitat o in-
vitada que compartirà el seu 
cas d’èxit en algun aspecte del 
seu negoci.
La primera edició està prevista 
pel proper dimarts 21 de setem-
bre a les 15:30h, al Cafè de l’Ate-
neu. Tots aquells que hi estiguin 
interessats, s’hauran d’inscriure 
enviant un correu electrònic a 
comerc@aj-igualada.net.
Cal recordar que l’Àrea de Co-
merç també té a disposició del 
sector un altre recurs de caire 
formatiu. Es tracta del Tauler 
de Recursos, que es pot tro-
bar dins l’apartat de l’Aula de 
Comerç de la web de l’Àrea 
de Comerç de l’Ajuntament 
d’Igualada (www.comerçigua-
lada.cat). En aquest espai s’hi 
publiquen ofertes formatives 
organitzades per altres entitats 
o organismes. La gran majoria 
són també bonificades i conse-
güentment no suposen un cost 
econòmic pels inscrits.

ritàriament, donar un cop de 
mà a les persones que s’han 
vist afectades per un expe-
dient de regulació temporal 
d’ocupació (ERTO), com a 
conseqüència de la crisi deri-
vada de la COVID-19.
Els efectes de la pandèmia 
s’han manifestat en molts àm-
bits, però ha afectat en espe-
cial l’àmbit del treball i l’ocu-
pació. Es preveu que moltes 
de les persones treballadores 
que s’han vist afectades per un 
ERTO no podran tornar al seu 
lloc de treball. 
Davant d’aquest escenari, 
Ceina ha decidit formar part 
d’aquest projecte. Un projecte 
que busca orientar laboral-
ment i facilitar formacions de 

diferents tipologies a les per-
sones que s’han vist perjudi-
cades per aquesta situació. Per 
tal que puguin gaudir d’eines i 
recursos que els facilitin mi-
llorar les seves condicions la-
borals i, alhora, ajudar a pre-
servar i actualitzar el talent de 
les empreses que han aguantat 
l’embat econòmic.  
Tot i que el projecte va dirigit 
essencialment a persones que 
han patit o segueixen patint 
un ERTO, també poden su-
mar-s’hi autònoms, persones 
treballadores en actiu i perso-
nes que estiguin a l’atur (pla-
ces limitades).   Els interessats 
poden contactar al telèfon 
938050094 o al correu electrò-
nic general@ceina.com. 

Ceina organitza cursos de formació 
per a afectats per la crisi sanitària

Montbui, i a la vegada poder 
explicar als oients el paper de 
les entitats comercials del dos 
municipis. En aquest espai de 
ràdio també s’explicaran les 
activitats que impulsen des 
d’Igualada Comerç i la Unió 
d’Establiments de Montbui 
amb l’objectiu de potenciar el 
comerç local. Ràdio Igualada 
també es posa a disposició 
de tots els associats d’Iguala-
da Comerç i la Unió d’Esta-
bliments de Montbui per tal 
d’explicar el seu dia a dia, les 
seves novetats comercials o 
bé nous projectes.

Dos dials: Ràdio Igualada 
103.2 FM i Montbui Ràdio 
90:0 FM
L’emissió de la secció es pot 
escoltar a través dels dos di-
als de les dues emissores mu-
nicipals. Ràdio Igualada es 
pot sintonitzar al 103.2 FM 
i a www.radioigualada.cat, 
i també a través del dial de 
Montbui Ràdio, el 90.0 FM. 
La secció sobre comerç local 
també es podrà escoltar a “a 
la carta” en format podcast 
que es publicarà al web de 
Ràdio Igualada.

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Pau Muntadas, 46 
Tel 93 803 31 75 
Igualada

Pg. d’Aurèlia Capmany, 15 
Tel 93 803 31 75 
Vilanova del Camí

Masquefa, 21 
Tel 93 805 12 87  
Igualada

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra
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La família d’Antoni de Solà, 
que ens va deixar als 64 anys 
el passat 11 de novembre, ha 
preparat per demà dissabte un 
acte de comiat. De Solà va ser 
alcalde de Pujalt entre 1983 i 
2019, president del Consell 
Comarcal de l’Anoia entre 
1991 i 1995, va presidir l’Ate-
neu Igualadí entre 1995 i 2002, 
i va ser impulsor del Consorci 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Hospital Universitari 
d’Igualada rep més de 
567.000 euros per reno-

var els equipaments tecnolò-
gics sanitaris i els aparells mè-
dics. La subvenció s’emmarca 
dins el Programa específic de 
suport a la renovació tecnolò-
gica (PERT) del Servei Català 
de Salut i servirà per cofinançar 
una inversió total de gairebé 
1,7 milions d’euros, destinats 
íntegrament a substituir equi-
paments tecnològics en àrees 
clau del centre hospitalari, com 
UCI, quiròfan, urgències, bloc 
quirúrgic, pediatria, obstetrícia 
i diagnòstic per la imatge. Con-
cretament, es renovaran els 
equips d’anestèsia, centrals de 
monitoratge, respiradors, una 
incubadora de transport, un 
ecògraf ginecològic i monitors 
multiparamètrics (dispositius 
per supervisar les constants 
vitals dels pacients). Destaca la 
inversió a l’àrea de diagnòstic 
per la imatge, amb la compra 
d’un telecomandament digital 
i un equip de radiologia con-
vencional, unes adquisicions 
valorades en més de 676.000 
euros. Amb aquesta darrera 
compra finalitza la renovació 

L’Hospital rep mig milió d’euros per 
renovar equipaments tecnològics

Dante Fachín presenta 
avui el projecte Octuvre 
al Casal El Foment
REDACCIÓ / LA VEU 

A lbano-Dante Fachín 
serà avui divendres 
al Casal Popular – El 

Foment presentant la platafor-
ma informativa Octuvre, que 
ha impulsat junt amb la seva 
companya Marta Sibina. 
Octuvre. és un projecte de 
periodisme d’investigació, ac-
tivisme i denúncia, que es ca-
racteritza per arribar al fons 
de qüestions “delicades”, que 
altres mitjans no volen o no 
poden desenvolupar. 
El seu estil punyent s’ha donat 
a conèixer en les presentacions 
que fan per les xarxes socials i 
pel seu canal de Youtube. 
Recentment han començat a 
fer emissions en directe.
L’Albano va ser diputat al Par-
lament de Catalunya en la XI 
legislatura arran de les elecci-
ons del 2015, i el 27 d’octubre 
del 2017, perd el seu escó arran 
la implementació del 155. El 
2017 va fundar el partit Som 
Alternativa, amb el qual es va 
presentar a les eleccions Ge-
nerals espanyoles del 2019, 
en coalició amb Poble Lliure 

tecnològica de tota l’àrea de ra-
diodiagnòstic projectada en el 
pla d’inversions d’aquesta àrea 
i que va començar fa tres anys.
En total, el Servei Català de 
Salut ha concedit prop de 30 
milions d’euros als centres 
hospitalaris d’aguts que for-
men part del sistema sanitari 
integral d’utilització pública 
de Catalunya (SISCAT) en 
el marc del PERT, dels quals 
s’han beneficiat 33 centres i 
entitats sanitàries. El gerent del 
Consorci Sanitari de l’Anoia, 
Ferran García, valora aquesta 
inversió molt positivament i 
explica que “ens permet avan-
çar en la nostra aposta per es-

tar a l’avantguarda de la inno-
vació en tecnologia” i afegeix 
que “estem contents perquè 
hem estat capaços de treballar 
la convocatòria per ser un dels 
centres que ha obtingut més 
subvenció, en concret el novè 
d’aquests 33 centres”.
El Servei Català de Salut expli-
ca que “després d’uns anys en 
què la conjuntura econòmica 
ha condicionat fortament la 
inversió, s’ha considerat prio-
ritària la necessitat de revisar 
les infraestructures i els equi-
paments tecnològics per poder 
fer un plantejament de futur 
incorporant la perspectiva de 
la sostenibilitat”.

per a la Promoció Turística de 
l’Alta Anoia entitat que també 
va presidir.
L’acte tindrà lloc a les 5 de la 
tarda, a Conill. Demanen con-
firmar l’assistència per tal de 
buscar la ubicació adient en 
funció del nombre de perso-
nes i les mesures Covid. Serà 
a l’exterior. Es prega arribar a 
2/4 de 5 per tal de poder apar-

car i poder iniciar l’acte a les 5. 
Les zones d’aparcament es-
teran degudament senyalit-
zades.  És obligatori portar 
mascareta, la utilització del gel 
hidro-alcoholic i mantenir les 
distàncies quan no es tracti de 
bombolles.
Per confirmar l’assistència: te-
lèfon 607925576 / correu an-
gelinacat.salut@gmail.com.”

i Pirates de Catalunya, amb el 
nom de Front Republicà. Mal-
grat la il·lusió i les expectatives 
del projecte, no van aconseguir 
entrar al Congreso de los Di-
putados.
El seu estil de fer política, sem-
pre molt directe, amb un dis-
curs frec, dur i molt clar, l’ha 
traspassat al projecte informa-
tiu Octuvre. Amb uns repor-
tatges d’investigació punyents, 
que van al fons de les qüesti-
ons, d’aquí el lema del projecte: 
T’explicarem allò que els grans 
mitjans mai t’explicaran.
L’acte es farà al Casal Popular 
El Foment - respectant les me-
sures sanitàries avui divendres 
17,  a les 19:30. Organitzat per 
Assemblea Igualada i el mateix 
Casal-El Foment.    

L’Associació Dany Cerebral Adquirit 
prepara un berenar-concert solidari

Dissabte 25 de setembre, de 
19:00 a 21:00 hores, l’Asso-
ciació DCA (Dany Cerebral 
Adquirit) Anoia organitza 
un berenar-concert solidari 
al Kiosk del Rec, amb l’actu-
ació de la Nàdia Orta (veu) i 
en Públio Delgado (guitarra). 
El preu és de 15€, dels quals 
5 es destinaran al programa 
d’activitats de l’Associació. 

L’aforament és limitat, i les 
inscripcions s’han de fer: per 
WhatsApp al 621 27 11 99, o 
per correu-e a l’adreça info@
anoiadca.org. Cal indicar 
noom i telèfon de la persona 
que realitza la reserva, i nom-
bre de persones que vindran. 
Fer l’ingrés en el compte de 
l’associació: ES31 2100 0358 
1102 0037 7857
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REDACCIÓ / LA VEU 

M asatsTG Dx i Ori-
ginal Buff S.A. han 
signat un acord de 

col·laboració per seguir poten-
ciant l’ús de les noves línies de 
transport a la demanda TAD 1 i 
TAD 2, que milloren la conne-
xió en autobús entre el polígon 
Les Comes i els nuclis urbans 
d’Igualada, Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova de Camí. 
El servei, operat per MasatsTG 
Dx i que compta amb el suport 
i l’impuls de les administraci-
ons i del teixit empresarial de 
la zona, busca descongestionar 
el polígon de vehicles privats i 
oferir una alternativa sosteni-
ble per arribar-hi a les 4.000 
persones que hi treballen.
Les dues línies s’emmarquen 
dins el projecte Clic.cat impul-
sat per la Generalitat de Cata-
lunya.
Gràcies a aquest acord, Origi-
nal Buff S.A. oferirà a les se-
ves persones treballadores la 
possibilitat d’utilitzar les línies 
de transport a la demanda i as-
sumirà la totalitat del cost del 
bitllet com a part dels beneficis 
socials de l’empresa.
D’aquesta manera, Origi-
nal Buff, S.A. i MasatsTG Dx 
reafirmen els seus compromi-
sos amb la comunitat local i 

Acord entre Masats i Buff per 
potenciar el transport a la demanda

Ciclistes Urbans farà 
moltes activitats per la 
Setmana de la Mobilitat
REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés de l’estiu, 
Ciclistes Urbans 
d’Igualada, reprèn 

la seva activitat i aprofitant la 
Setmana de la Mobilitat Euro-
pea que serà del 16 al 22 de se-
tembre, ha preparat més d’una 
desena d’activitats per pro-
moure la mobilitat sostenible 
i defensar que un altre model 
de ciutat és possible. 
Durant tota la setmana es pro-
posa deixar el cotxe a casa i 
que els desplaçaments diaris 
es facin a peu, en bicicleta o 
en transport públic. 
Després de la bona acollida 
que van tenir la primavera 
passada, les proves pilot del 
Bicibús, es faran dues sessions 
informatives per presentar 
el projecte, la primera tindrà 
lloc avui divendres 17 de se-
tembre a l’espai Cívic centre. 
S’explicarà en què consisteix 
aquesta proposta per mobilit-
zar als infants a anar a l’escola 
en bicicleta tots els divendres 
del curs, les diferents línies 
que s’ofereixen, el sistema 
d’inscripcions i es podran re-
soldre tots els dubtes que pu-
guin sortir. El Bicibús engega-
rà el proper divendres 24 de 
setembre, i partir de llavors ja 
es podrà utilitzar cada diven-
dres de l’any. 
El dissabte 18 és el dia fort 
de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i serà possible fer 
activitats, des del matí fins al 
vespre, a la rambla General 
Vives, un espai que, per un 
dia, serà per la ciutadania i no 
pel trànsit rodat.  Al matí, a les 
11h es podrà participar en la 
pedalada o la caminada urba-
na, d’una hora aproximada-
ment i amb ruta circular que 
comença i acaba a la Rambla. 
A mig matí, a les 12h, arrenca-
ran els diversos tallers: es po-
dran fer matrícules per bicis 
i cotxets, fer senyalització de 
recorreguts urbans, dissenyar 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Departament de Di-
namització Econòmica 
de l’Ajuntament, en el 

marc de la Xarxa Anoia Em-
prèn, i amb la col·laboració de 
la Diputació, proposa diverses 
activitats formatives.
Les activitats es realitzaran de 
manera virtual a través de la 
plataforma Zoom.
La primera activitat que s’im-
partirà serà  Vull ser autònom/a: 
què puc fer amb el certificat di-
gital?. L’objectiu d’aquesta ses-
sió és  explicar les utilitats que 
té el certificat digital Idcat de la 
Generalitat de Catalunya per 
tal que les persones autònomes 
es beneficiïn del seu ús.
En el decurs de la sessió, s’ex-
plicaran les característiques i 
com obtenir el certificat digi-
tal Idcat, quins son els tràmits 
que permet fer a través de les 
Seu Electrònica de l’Agència 

com t’agradaria que fos la teva 
ciutat, reparar la teva bicicleta, 
o visitar l’espai de contes. 
Al migdia, cap a les 14h, qui 
ho vulgui, es podrà quedar al 
dinar de carmanyola, i a la tar-
da, l’activitat torna a ser inten-
sa. A les 17h, els tallers s’obren 
de nou, a les 18h, tindrà lloc la 
taula d’experiències en la qual 
diferents persones convidades 
ens explicaran com es mouen 
de forma sostenible i que ser-
virà per obrir un debat sobre 
la mobilitat. Pels infants que 
vinguin amb bicicleta, a les 
18h hi haurà la possibilitat de 
participar al circuit viari que 
hi haurà muntat. Finalment a 
les 19h es farà la segona sessió 
de presentació del Bicibús. La 
cloenda del dissabte SOSteni-
ble es preveu a les 20:00h del 
vespre.
Les activitats de la setmana es 
tanquen diumenge 19, amb 
l’anada a la manifestació de 
Barcelona per dir NO a l’am-
pliació de l’aeroport. Es pro-
posa marxar tots junts amb 
tren cap a Barcelona, el diu-
menge a les 9:45h a l’estació de 
tren. 
“En plena emergència climà-
tica, esdevé prioritari i urgent 
començar a fer canvis en la 
mobilitat urbana, i per això 
emplacem a l’ajuntament a 
treballar en aquest canvi, així 
com a la ciutadania a fer tam-
bé canvis en la mobilitat diària  
#jocanviodexip”, diuen des de 
l’entitat.
Durant tot el dia es seguiran 
recollint signatures per ad-
herir-se al  Manifest per rei-
vindicar una mobilitat més 
sostenible i segura a Igualada, 
també és pot signar online des 
de www.ciclistesurbans.org.
Totes aquestes activitats estan 
coorganitzades per:  Ciclistes 
Urbans d’Igualada, Igualada 
pel Clima (Fridays for Future 
Igualada), per 2Rodes Escola 
de Ciclisme Igualada i per Ve-
ïnal Poble Sec d’Igualada.  

el medi ambient, apostant per 
promocionar el transport a la 
demanda. De fet, es tracta d’un 
sistema de mobilitat intel·li-
gent, àgil i sostenible, ja que 
el servei només s’activa quan 
una persona el requereix amb 
reserva prèvia a través de l’app 
ElMeuBus Dx (iOs i Android) 
o de la plataforma web www.
lescomes.elmeubus.com.
Durant l’acte de signatura de 
l’acord, Carme Pros, CEO de 
MasatsTG Dx, ha agraït a Ori-
ginal Buff S.A. el seu suport 
per impulsar el servei al Po-
lígon Les Comes d’Igualada. 
Així mateix, ha destacat que el 
futur dels mitjans de transport 
va en aquesta línia i que cal 
que les empreses i institucions 
públiques recolzin iniciatives 
com aquestes per tal que la ciu-

tadania faci un canvi d’hàbits i 
aposti pel transport públic per 
desplaçar-se.
Per la seva banda,
Almudena Cara, People Ma-
nager d’Original Buff S.A., ha 
posat de manifest la necessitat 
d’un mitjà de transport que 
arribés al Polígon Les Comes i 
ha celebrat que MasatsTG Dx 
ho hagi fet impulsant un ser-
vei sostenible i a la demanda 
dels usuaris. “El nou servei va 
acord amb els nostres valors i 
filosofia i és per això que volem 
oferir-lo de manera totalment 
gratuïta a totes les persones 
treballadores de Buff -ha as-
segurat-. Un pas que espe-
rem que les animi a deixar el 
cotxe a casa i descongestio-
nar així el polígon de cotxes 
privats”, ha afegit.

Nous tallers gratuïts municipals 
per a empreses i emprenedors

Tributària, la Seguretat Social 
i la Generalitat, així com altres 
tràmits amb altres organismes. 
L’activitat està adreçada a au-
tònoms/es, persones empre-
nedores i a totes aquelles per-
sones interessades en aprendre 
a utilitzar un certificat digital, 
i serà impartida per  Yolanda 
Presa de l’empresa Ypaforma-
ció, experta en l’àmbit fiscal, 
laboral i econòmic-financer. 
La sessió tindrà una durada 
de 4 hores i es realitzarà el 18 
d’octubre de 9:00 h a 13:00 h. 
La segona activitat, Què és la 
transformació digital i com 
m’afecta a l’empresa, té per ob-
jectiu explicar com afectarà la 
transformació digital a les em-
preses i als treballadors.
En el decurs de la sessió es 
treballarà què és realment 
la transformació digital i en 
quin moment estem, què és 
Internet de les Coses  (Inter-
net of Things – IOT) i quina 

és la seva repercussió en la 
nostra vida diària, anàlisi del 
moment digital de les empre-
ses participants, pautes per 
assolir la transformació digital 
focalitzant-se en el què és im-
prescindible de cara al client i 
la competitivitat i com inclou-
re la nova era digital en els 
procediments i les persones. 
L’activitat anirà a càrrec de 
Laura Cespedosa, que compta 
amb més de 15 anys en Comi-
tès de Direcció, liderant can-
vis a les empreses. L’activitat 
tindrà una durada de 8 hores 
i es realitzarà els dies 26 i 28 
d’octubre de 9:30 h a 12:00 h 
i el 3 de novembre de 9:30 h a 
12:30 h.
Els tallers són gratuïts i les 
places limitades. Podeu veu-
re el programa complet dels 
cursos i formalitzar les vostres 
inscripcions a  www.ignovai-
gualada.com/aula, o trucar al 
93 806 65 55.
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ÒDENA / LA VEU 

Després que l’any pas·
sat la mostra gastro·
nòmica no es pogués 

realitzar presencialment, 
aquest diumenge el Parc de 
la Font acollirà de nou més 
d’una desena de restauradors 
del territori per oferir els 
tasts de diferents receptes de 
vinyales. També s’hi trobarà 
cellers de la zona i artesans 
alimentaris KM.0
En total, es cuinaran prop de 
1.000 kg de cargols perquè el 
visitant els pugui degustar a 
la mateixa fira o bé els pu·
gui adquirir per a emportar. 

Els restauradors participants 
son; Bar Fènix, Bar Jordi, 
Kiosket de l’Anna, Ca l’An·
dorrà, Cal Taribó, Canaletes, 
L’Escorxador, El Racó del 
Traginer i Samuntà. A més 
també es compta amb la col·
laboració de la Confraria de 

Torna la Fira de la Vinyala a Òdena, que arriba 
a la 10a edició 

Diumenge, Òdena, tor-
narà a gaudir de la Fira 
de la Vinyala, en la que 
es podrà gaudir del tast 
d’aquesta varietat de 
cargol i productes de 
proximitat i KM0. 

La Vinyala que cuinaran di·
ferents receptes de vinyales. 
Per acompanyar els tastos es 
podrà amb bons vins, caves i 
cerveses de proximitat  dels 
cellers; Igualavins / celler 
Can Casals, celler Figueres, 
celler Grau i Grau, Caves Bo·
higas, Cervesa els Minairons 
i l’Associació de Petits Viti·
cultors de la Conca d’Òdena.  
Els visitants a més trobarà 
producte KM0 com la mel 
d’Òdena Josep M. García, 
Cargols J.Vila, Cal Llobet i 
ecològics de Puig Aguilera. 
Les degustacions podran de·
gustar·se allà mateix en unes 
taules habilitades per a l’oca·
sió o emportar·se·les en car·
manyoles especials. 
L’animador Pep Callau serà 
l’encarregat d’amenitzar la 
jornada i animar a tothom a 
gaudir de l’esdeveniment i els 
actes que vagin transcorrent. 
En el marc de la mateixa 
fira, se celebra també la Fes·
ta de la Verema a dos quarts 
de dotze a càrrec dels Petits 
Viticultors. Es començarà 
la tradicional trepitjada de 
raïm a càrrec de les pubilles 
i hereus i de tothom que s’hi 
vulgui sumar. En acabar, els 
assistents a la demostració 
podran tastar el most resul·
tant del procés. També hi 

haurà un premi a la millor 
tapa segons el jurat format 
per membres de la Confraria 
de la Vinyala i l’organització, 
i el Premi a la millor tapa se·
gons votació popular. A més, 
durant tot el matí hi haurà 
actuacions de la Colla gegan·
tera de Calders i del grup de 
grallers “Els Borinots”. 

Una Fira única
La Fira de la Vinyala és una 
fira inèdita a Catalunya de·
dicada al cargol de vinya, 
una varietat de caragol molt 
apreciat culinàriament a 
Òdena i a la comarca de 

l’Anoia. L’objectiu d’aquesta 
jornada és impulsar l’esce·
nari gastronòmic local com 
una oferta turística que aju·
da a promocionar la pobla·
ció i donar a conèixer el co·
merç local, però també com 
un bé cultural que defineix i 
representa el poble d’Òdena. 
L’esdeveniment està organit·
zat per l’Ajuntament d’Òdena 
i compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i la 
coordinació de Mapamundi 
Produccions i la Confraria 
de la Vinyala. Totes les ac·
tivitats estan adequades a la 
situació sanitària actual.

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
finançarà l’embelliment 
de zones verdes i vies del 

municipi després  que aquest 
hagi estat el projecte més vo-
tat durant el procés dels pri-
mers pressupostos participa-
tius del municipi amb més de 
la meitat dels vots, un 55,5%, 
que es van recollir entre el 9 
i 30 de juliol a través de les 
butlletes de la revista muni-
cipal o el formulari del web 
municipal. Aquest projecte 
en concret proposa fer actu-
acions a les zones verdes de 
l’avinguda Manresa d’Òdena 
nucli, al carrer La línia del Pla 
d’Òdena i el carrer Major de 

L’embelliment de zones verdes i vies, proposta més votada 
als pressupostos participatius d’Òdena

La segueixen amb 
molts menys vots la 

millora dels parcs i la 
instal·lació d’un parc 

de cal·listènia

ÒDENA / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Òde-
na cerca tres perfils 
professionals per a la 

convocatòria del programa 
de Joves en Pràctiques de 
Garantia Juvenil  del 2021, 
que lidera el Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya a través del 
programa d’Iniciativa d’Ocu-

pació Juvenil subvencionat 
pel Fons Social Europeu. 
Aquest programa ofereix un 
contracte de pràctiques re-
munerades per un període 
de sis mesos a jornada com-
pleta. Els interessats en par-
ticipar-hi poden posar-se en 
contacte amb l’Ajuntament.
Els perfils professionals que 
se cerquen a Òdena són el 

l’Espelt. S’hi instal·larien tes-
tos de diferents tipologies i a 
diferents alçades, amb varie-
tat d’espècies vegetals i dife-
rents calendaris de floració.
La segona proposta, amb un 
21% dels vots, va ser millorar 
els parcs del municipi, amb la 
pavimentació amb cautxú de 
les zones de joc del parc de 
la Font i el parc de Sant Jau-
me; la tercera, representant el 
13%, va ser la instal·lació d’un 

parc de cal·listènia a la zona 
exterior del Pavelló Mestre 
Vila Vell; i l’última, amb un 
10,5%, va ser  l’especialització 
dels equipaments informàtics 
de la Biblioteca municipal 
L’atzavara i del seu programa-
ri.
Els projectes que van partici-
par a aquesta primera edició 
dels pressupostos participa-
tius, que compta amb una 
partida màxima de 10.000 
euros, es van consensuar amb 
tots els grups municipals i 
també van recollir peticions 
d’associacions del municipi. 
Hi van poder votar tots els 
odenencs majors de 16 anys, 
cadascun dels quals van po-
der emetre un sol vot.

d’operari de manteniment 
d’edificis, administratiu de 
Serveis a les persones i de 
dinamitzador cultural. Els 
requisits mínims per poder 
presentar una candidatura 
són tenir entre 18 i 29 anys 
i estar inscrit al programa de 
Garantia Juvenil a Catalu-
nya.
L’operari de manteniment 
d’edificis haurà d’encarre-
gar-se de la reparació d’ava-
ries petites, farà feines de 

paleta, lampisteria, fusteria i 
pintura, i es recomana tenir 
una mobilitat física òptima 
i és convenient tenir experi-
ència prèvia en lampisteria o 
obra i comptar amb coneixe-
ments o experiència en jar-
dineria, així com en la repa-
ració d’aparells elèctrics.
Pel que fa al perfil d’admi-
nistratiu de Serveis a les 
persones, s’encarregarà de la 
transcripció, còpia i elabora-
ció de documents; registrar, 
classificar, arxivar i derivar 
documents i correspondèn-
cia; distribuir correspon-
dència i correus electrònics, 
comprovar i mecanitzar da-
des; fer feines d’inventari; 
tramitar i fer el seguiment 
de la recollida de signatura 
d’aquells documents que ho 
requereixin; recopilar ante-
cedents documentals i obte-
nir la informació necessària 
per a la correcta execució de 
les tasques del servei. Com a 
coneixements recomanables 
hi ha el coneixement avançat 
del paquet ofimàtic Office 

Òdena ofereix tres places per a joves per al programa de 
Garantia Juvenil

i de l’ús d’internet, i com a 
competències es recomanen 
la capacitat de treball en 
equip, organització i plani-
ficació, iniciativa i habilitats 
comunicatives.
I les tasques del perfil de di-
namitzador cultural seran 
entre d’altres donar suport 
a la planificació, desenvolu-
pament i avaluació de l’oferta 
d’activitats de lleure juvenil i 
infantil que correspongui als 
interessos i demandes dels 
adolescents, joves i infants; 
donar suport a l’organitza-
ció i gestió de l’espai jove 
i espai de joc; organitzar i 
desenvolupar de forma au-
tònoma projectes pels joves 
i infants al municipi; donar 
suport en l’organització del 
Parc de Nadal; donar suport 
i assessorament en les pro-
postes del Consell de joves 
d’Òdena; i donar suport i 
assessorament a les entitats 
i associacions juvenils que 
ho demanin. Com a requi-
sits no imprescindibles hi ha 
el coneixement avançat del 
paquet Office, d’Internet i de 
Xarxes Socials. Com a com-
petències es valoraran el tre-
ball en equip, l’organització 
i planificació, la iniciativa i 
les habilitats comunicatives 
i flexibilitat horària. També 
és recomanable disposar de 
carnet de conduir B1 i vehi-
cle propi, i el títol de moni-
tor o de director 

Busca els perfils d’ope-
rari de manteniment, 
administratiu i dina-

mitzador sociocultural

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

666 066 270
www.osullivansLA.com

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

Matrícula gratuïta 
Professors nadius

Preu mensual molt econòmic

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

FRUITA I VERDURA
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La nova web on 
trobaràs tots els cotxes 

de km 0 i segona mà 
de la comarca 
amb un sol clic

www.veudelmotor.cat
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ÒDENA / LA VEU 

Les classes a l’Esco-
la-Institut Castell 
d’Òdena han comen-

çat aquest dilluns 13 de 
setembre per als alumnes 
d’Infantil, Primària i ESO 
de l’Escola – Institut Castell 
d’Òdena. En concret són 80 
alumnes a Infantil, de P-3 a 
P-5, 240 que cursaran de 1r 
a 6è i 64 a 1r i 2n ESO.
Recordem que l’escola Cas-
tell d’Òdena va iniciar la mo-
dalitat d’institut l’any passat, 
el curs 2020-2021 i l’obertu-
ra de cursos és progressiva, 
cada any s’obre nou curs. 
Així, al curs 2023-2024, ja 
s’haurà implantat els quatre 
nivells d’Educació Secundà-
ria Obligatòria (ESO).
Els alumnes s’han trobat l’es-
cola-institut a punt després 
que aquest estiu la brigada i 
empresa de jardinera hi rea-

Prop de 400 alumnes 
comencen el curs escolar 
a Òdena

CONCA D’ÒDENA / LA VEU 

La Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena 
(MICOD) obre de nou 

el termini d’inscripció per 
apuntar-se a la 2a edició del 
programa Conca Industrial 
4.0, un programa de forma-
ció especialitzada adreçada 
a joves entre 19 i 29 anys 
que estan buscant de feina. 
Aquest programa, subven-
cionat per la Diputació de 
Barcelona, se centra en el 
sector industrial ja que és 
el sector que més necessi-
ta aprenents qualificats a la 
Conca d’Òdena.
Aquest programa, totalment 
gratuït, capacitarà a quin-

ze persones joves, futures  
treballadores, per poder 
dedicar-se al diferents sec-
tors industrials de la Con-
ca d’Òdena, un dels prin-
cipals pilars  de la comarca 
de l’Anoia, amb un volum 
molt important d’empreses, 
llocs de treball i facturació. 
S’hi poden inscriure les per-
sones que tinguin entre 19 i 
29 anys amb una formació 
mínima d’ESO que estiguin 
a l’atur o bé treballant en si-
tuació precària.
La formació començarà el 
mes d’octubre, tindrà una 
durada de 300 hores teòri-
co-pràctiques i està enfocada 
a l’especialitat de Polimante-
niment Industrial. Donarà 

una base de coneixements 
sobre els diferents subsec-
tors industrials i està dividit  
en quatre blocs:  Electricitat  
industrial, soldadura, Pneu-
màtica i Electropneumàti-
ca. Es tracta d’una formació 
amb una part teòrica però 
amb la possibilitat de fer 
pràctiques a les empreses, 
i amb l’oportunitat que s’hi 
quedin a treballar aquells 
candidats que hagin mostrat 
major interès i voluntat de 
dedicació.
Per més informació i ins-
cripcions podeu enviar un 
e-mail a concaindustrial@
micod.cat  o bé trucar al te-
lèfon 93 8066555, durant el 
mes de setembre.

 

Es busquen joves de la Conca d’Òdena 
que vulguin aprendre un ofici 
industrial

litzés les taques de manteni-
ment i millora. S’han pintat 
aules, arranjat el patí, jar-
dineres i l’hort, instal·lat nou 
mobiliari a secundària..., en-
tre altres tasques genèriques 
de manteniment fetes a tot el 
centre.
La tornada a l’escola s’ha 
fet amb totes les mesures 
de prevenció i seguretat de 
la Covid-19 i amb la nove-
tat de la vacunació entre els 
joves d’ESO fet que permet 
flexibilitzar les quarantenes 
d’aquest alumnat. Els alum-
nes vacunats amb la pau-
ta completa o que ja hagin 
passat la malaltia no hauran 
de fer quarantena si hi ha 
un contagi al grup i podran 
continuar fent classe de for-
ma presencial. Els no vacu-
nats sí que s’hauran de con-
finar a casa com a contacte 
estret i continuaran tenint 
classe, però de forma online.

JORBA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Jorba 
ha aprovat l’adhesió 
a l’Associació de mu-

nicipis per la Mobilitat i el 
Transport Urbà (AMTU), 
en la qual estarà representat 
per l’alcalde David Sànchez. 
L’AMTU té com a finalitat 
principal contribuir a la mi-
llora constant del transport 
col·lectiu de viatgers dels 
municipis membres, així 
com de la mobilitat en gene-
ral, a partir de l’optimització 
dels recursos disponibles, 
l’assessoria tècnica als asso-
ciats, l’acompanyament en 
la gestió, i la representació i 

defensa dels seus interessos 
davant de les administra-
cions i organismes que in-
tervenen i col·laboren en la 
matèria.
L’AMTU te fins ara 118 en-
titats associades: 110 ajun-
taments, 1 Entitat Muni-
cipal Descentralitzada i 7 
Consells Comarcals, amb 
una població representada 
de 2,4 milions d’habitants i 
un volum de viatgers urbans 
transportats de prop de 47 
milions cada any. Pel que fa 
l’Anoia, ja en formen part el 
Consell Comarcal de l’Anoia 
i els ajuntaments de Caste-
llolí, Igualada, Masquefa, 
Piera, Vilanova del Camí, la 

Pobla de Claramunt i Car-
me.
Un exemple dels projec-
tes en què treballa l’AMTU 
es podrà veure aquest se-
tembre a l’Anoia. Amb la 
Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena i l’Ajuntament de 
Castellolí posaran en marxa, 
juntament amb SEAT:CO-
DE i Circuit Parcmotor Cas-
tellolí, el projecte MOBICO 
(Mobilitat-Intel·ligent-Con-
ca d’Òdena) de mobilitat 
intel·ligent en zones periur-
banes per provar el funcio-
nament del vehicle compar-
tit o propostes de mobilitat 
intel·ligent compartides que ja 
funcionen a les grans ciutats.

Jorba s’adhereix a l’Associació de muni-
cipis per la Mobilitat i el Transport Urbà

· Prova de PCR 50€ (en 24 h)
· Prova ràpida d’antígens 25€ (en 30 min)
· Prova ràpida d’anticossos 55€ (en 20 min)
· Detecció per saliva
· Test ràpid d’antígens
· PCR (cita prèvia PCR tel/whatsapp 654 22 39 
30)
· Màscares FFP2 adults i nens
· Productes ecològics
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MONTBUI / LA VEU 

Aquest dimecres al 
migdia ha tingut lloc 
a la sala d’Actes de 

l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui la prime-
ra reunió de treball del grup 
motor que ha d’endegar la 
realització del Pla de Salut 
Pública Municipal de San-
ta Margarida de Montbui. 
Aquesta primera fase d’ori-
entació i diagnòstic es realit-
zarà d’aquí a finals d’aquest 
any 2021. Es tracta d’un pro-
jecte que compta amb el su-

port de la Diputació de Bar-
celona.
La primera reunió ha comp-
tat amb la direcció dels tèc-
nics del Consorci de Salut i 
Social de Catalunya i hi han 
participat l’Alcalde Jesús Mi-
guel Juárez i la regidora de 
Salut montbuienca Coral Vá-
zquez. A nivell tècnic no hi 
han faltat les màximes res-
ponsables de salut pública 
vinculades municipi, com 
ara la directora del CAP Bea-
triz Pérez, entre d’altres. 
L’objectiu d’aquest grup de 
treball és elaborar una di-

Montbui comença a elaborar un Pla de 
salut pública

agnosi de l’estat de salut al 
municipi, a través de la parti-
cipació de la ciutadania, en-
titats, i els diferents públics 
implicats en aquest tema al 
municipi. 
Montbui vol disposar d’un 
document que identifiqui els 
reptes i actius del municipi 
en l’àmbit de la salut per, en 
una fase posterior, disposar 
d’un Pla de Salut Pública que 
permeti realitzar accions per 
millorar la salut de la comu-
nitat.
Durant la primera sessió es 
van donar a conèixer dades 
importants per establir la 
situació demogràfica, soci-
al i econòmica del munici-
pi. També es va parlar de la 
necessitat de crear un grup 
motor per fer possible aquest 
pla i que contemplés la par-
ticipació d’importants agents 
socials del territori.
D’aquí a final d’any es treba-
llarà en aquesta fase d’anàlisi 
i diagnosi per tal de disposar 
d’informació clau sobre l’estat 
de salut i els determinats de la 
salut del municipi i la seva ciu-
tadania, entre d’altres tasques.

MONTBUI / LA VEU 

Dilluns passat van co-
mençar les classes 
corresponents al curs 

2021-2022 a les escoles García 
Lorca, Antoni Gaudí i Mont-
bou i també a l’Institut Mont-
bui. Aquests centres s’afegeixen 
així a les llars d’infants munici-
pals, que es troben en funcio-
nament des de començaments 
d’aquest mes de setembre.
A les escoles montbuienques 
han començat aquest curs 347 
alumnes a l’escola Antoni Gau-
dí, 389 a l’escola Garcia Lorca i 
102 a l’escola Montbou. 
El retorn a les escoles i institut 
dels infants i els joves ha co-
mençat a desenvolupar-se amb 
total normalitat, sense incidèn-
cies, i amb les mesures preven-
tives anticovid corresponents.
Val a dir que els centres educa-
tius mantenen per a aquest nou 
curs la majoria de les mesures 
preventives anticovid. Com a 
novetat, aquest curs els grups 
bombolla es podran barrejar al 
pati amb mascareta i no caldrà 
fer la quarantena a ESO, FP i 
Batxillerat, si l’alumne està va-
cunat amb la pauta completa, 
encara que sigui contacte estret 
d’un positiu i podrà assistir a 
classe de manera presencial. La 
resta, hauran de fer el confina-
ment a casa i seguir les classes 
a distància.
Paral·lelament, continuen les 

mesures com l’ús de la mas-
careta obligatòria a partir de 
primer de Primària (a partir de 
6 anys), l’entrada i la sortida es-
glaonada per evitar aglomera-
cions per diferents accessos, el 
rentat de mans amb sabó o gel 
hidroalcohòlic i la ventilació de 
les aules. En canvi, els controls 
de temperatura no són obliga-
toris. També es manté l’organit-
zació de grups bombolla.
L’Ajuntament montbuienc ha 
estat en contacte permanent 
amb tots els centres educatius 
per garantir aquesta tornada 
segura a les aules i conèixer 
si els centres tenien alguna 
necessitat. Des de la regido-
ria d’Educació, a través de la 
regidora Coral Vázquez, s’ha 
volgut fer un agraiment a les 
direccions, professorat i per-
sonal subaltern, que han pre-
parat de valent aquest retorn 
a les aules. I també s’ha fet un 
agraiment a les famílies, per la 
seva confiança, en aquestes cir-
cumstàncies excepcionals. Des 
de les autoritats municipa es fa 
una crida a les famílies perquè 
vacunin els seus fills majors de 
12 anys per aconseguir assolir 
el bon desenvolupament del 
curs i la màxima presencialitat 
possible de l’alumnat a l’aula ja 
que “és un acte de responsabili-
tat i solidari. El nostre objectiu 
és treballar per mantenir les es-
coles obertes i segures” explica 
la regidora montbuienca.

Comença el curs escolar 
sense incidències

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper divendres 
els usuaris dels auto-
busos interurbans de 

la Conca d’Òdena podran gau-
dir de forma gratuïta d’aquest 
servei, en commemoració de 
la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura. L’objectiu 
d’aquesta iniciatva és promou-

re hàbits de mobilitat més sos-
tenibles i per reflexionar sobre 
els impactes ambientals del 
transport motoritzat en la sa-
lut.
La Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura promou 
els desplaçaments a peu, en 
bicicleta, en transport públic o 
amb vehicle elèctric. La idea és 
també visualitzar els canvis que 

Avui divendres, busos gratuïts
es poden fer en l’ús de l’espai 
públic per millorar la qualitat 
de l’aire i la reducció de la con-
taminació.
Per tercer any consecutiu, des 
del consistori montbuienc es 
dóna suport a aquesta inicia-
tiva, que especialment podran 
gaudir els usuaris de la línia in-
terurbana LTM gestionada per 
l’empresa Transports Masats.

MONTBUI / LA VEU 

El Centre Cívic i Cultural 
La Vinícola ha reobert 
des d’aquest mes de se-

tembre com a espai de trobada 
per a la gent montbuienca des-
prés de molts mesos d’obligat 
tancament per les restriccions 
derivades de la pandèmia de 
covid-19. 
Les limitacions existents encara 
a dia d’avui encara impedeixen 
que es puguin desenvolupar al-
gunes de les activitats que s’hi 
realitzaven abans de la pandè-
mia per part de la gent gran, 

com ara jocs de taula, cartes, 
dòmino, bingo, entre d’altres.
L’objectiu és, en la mesura que 
sigui possible, anar ampliant 
serveis sempre adaptats a la 
normativa de seguretat que 

marqui el Procicat. 
Cal tenir en compte que el CCC 
La Vinícola ha funcionat com a 
espai de trobada dels avis mont-
buiencs des de la seva inaugura-
ció, l’any 1998. 

La Vinícola ha reobert com a espai de 
trobada de la gent gran 

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

Es lloga, a una NOIA ESTUDIANT, 
una habitació- dormitori, en un habitatge dúplex compartit 

al centre d'Igualada, amb la disposició d'espais propis 
(saló-menjador, cuina i bany) ben assolellats.

Preu 250 € més serveis.

Interessades, contacteu amb aquest correu electrònic.
gea7premsaigualada@gmail.com
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El canal de WhatsApp de 
l’Ajuntament per rebre 
informació i comunicar 

incidències ha superat aquest 
mes de setembre els 750 
comptes actius. L’aplicació ha 
sumat més de 2.000 interac-
cions i ha mantingut un total 
de 623 converses telemàtiques 
amb la ciutadania.
Els veïns i veïnes de Vilanova 
utilitzen l’APP de l’Ajuntament 
bàsicament per cercar infor-
mació i per comunicar inci-
dència. Però també la troben 
útil per contactar amb l’alcal-
dessa, els regidors de govern 
o per fer consultes directes al 
bot.
Des que es va posar en fun-
cionament el febrer de 2021, 
l’App ha registrat 2.078 in-
teraccions, de les quals, 536 

(36%) han estat de ciutadans 
que buscaven informació 
municipal, com adreces i te-
lèfons de serveis municipals 
o d’emergències, informació 
sobre la covid, transports o 
tràmits electrònics.
Pel que fa a la comunicació 
d’incidències, l’APP ha rebut 
325 consultes, el que suposa 
un 22% del total de les inte-
raccions. El veïnat comunica 
incidències a la via pública, 
a l’enllumenat o al mobiliari 
urbà entre altres. L’índex de 
resolució d’aquestes incidèn-
cies és del 90%. El 10% restant, 
són temes relacionats amb via 
pública que requereixen en al-
guns casos la reposició o subs-
titució de materials que depe-
nen d’empreses externes. Així 
i tot, la resolució d’aquests te-
mes també sol ser molt ràpida. 
Des de l’APP també es poden 

El canal de WhatsApp de l’Ajuntament 
ha superat els 750 comptes actius 

fer consultes directes a l’equip 
de govern. La bústia de l’alcal-
dessa ha rebut 113 sol·licituds 
(7% de les interaccions) men-
tre que la dels regidors ha re-
gistrat 230 (15%).
L’APP també és una eina molt 
interessant per comunicar 
alertes i altres informacions 
d’interès per a la ciutadania. 
Des que es va posar en fun-
cionament s’han enviat més 
d’un centenar d’alertes que 
han suposat 31.411 missatges 
enviats.
Cal recordar que l’atenció a les 
consultes que es reben a l’APP 
és de dilluns a divendres de 
8:00 a 15:00 h. Si encara no 
sou usuaris de l’APP de l’Ajun-
tament, us podeu donar d’alta 
únicament afegint a l’agenda 
del vostre telèfon mòbil el nú-
mero 644 31 05 71 i enviar un 
missatge que digui Hola.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’exposició ‘Vilanova era 
(és) una festa!’, que du-
rant la Festa Major es va 

poder visitar al Casal de la Gent 
Gran, s’ha traslladat al vestíbul 
de Can Papasseit on es podrà 
veure fins a finals de setembre. 
L’horari de visita és de dilluns 
a divendres de 16:00 a 20:00 
h i dijous i dissabte, també de 
10:00 a 13:00 h.
La mostra, que ha preparat 
Cultura de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí, recull alguns 
dels cartells de la Festa Major 
del municipi de 1923 fins a 
1975 i altres documents curi-
osos i inèdits com programes, 
carnets de socis, o anuncis.
L’exposició inclou 10 plafons 
que ens conviden a fer un re-
corregut que comença a la dè-
cada dels anys 20 i arriba fins 
al final de la dictadura, l’any 
75. La mostra incorpora una 

selecció de materials curiosos 
sobre la història del municipi, 
els seus costums i les seves tra-
dicions. 
Gràcies a la cartelleria i els 
programes de Festa Major que 
s’han trobat, tant en l’arxiu mu-
nicipal com en els arxius privats 
de J.F.G. i de l’Agrupació Cultu-
ral i Recreativa, es pot deduir 
com era Vilanova del Camí en 
cada època.
Llegint els panells de l’exposició 
observarem, per exemple, com 
durant els anys 30, es podien 

celebrar fins a tres festes majors: 
l’oficial de l’Ajuntament; la que 
organitzava el Centre republicà 
i la del Casino l’Estrella, més 
pròxim a La Lliga. 
També és curiós observar com 
durant la república, la festa no 
fa honor o no va dedicada a cap 
sant, mentre que durant el fran-
quisme, es dedica a Sant Hilari.
Sobre la llengua utilitzada a la 
cartelleria o els programes, tam-
bé és curiós veure com abans de 
la guerra s’utilitzava el català i 
després de la guerra, el castellà.

Can Papasseit acull una exposició de 
cartells i altres documents curiosos de la 
Festa Major de Vilanova de 1923 a 1975

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Amb el concert de La 
Viu-viu celebrat diu-
menge 12 de setem-

bre, l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt ha donat inici 
al que serà el seu segon cicle 
de la programació estable 
d’arts escèniques del munici-
pi. L’actuació a l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal  tenia l’al·lici-
ent, a més, de veure en directe 
el grup capitanejat pel pobla-
tà Eduard Casals en un pro-
jecte precedit per les bones 
crítiques que ha aconseguit el 
seu disc “Amics”.
El programa presentat en 
aquesta ocasió ofereix la 
possibilitat de gaudir fins el 
proper desembre de diver-
ses propostes musicals, cine-
matogràfiques i teatrals que 
acollirà l’Ateneu Gurmersind 
Bisbal. La propera d’aquestes 
activitats serà la projecció de 
la pel·lícula “Las brujas (de 
Roald Dahl)” el 19 de setem-
bre. A l’octubre el torn serà 
per la peça de dansa contem-
porània “Un pastís al cel” de 
la coreògrafa Georgina Var-
darou acompanyada per la 
seva filla Mirtó Sanchís, el dia 
3, i per al film “La vampira de 
Barcelona” de Lluís Danés el 
17 d’octubre. 
Ja al novembre, concretament 
el 14, podrem gaudir amb 
l’espectacle teatral “Patrons” 
de LaGunter/Teresa Sanchez, 
i amb la projecció dues set-
manes més tard de la pel·lí-
cula familiar “Els Elfkins”. El 
punt i final arribarà el 12 de 
desembre amb el concert del 
trio poblatà de flauta, violí i 

violoncel Trio Héxié.
El preu de les entrades per a 
tots els espectacles és de 5 € 
excepte per als infants de 0 a 
12 anys que poden accedir-hi 
de franc. Donada la limitació 
d’aforament, s’ha de reservar 
entrada prèviament al 93 808 
60 75.
La voluntat municipal amb 
aquest cicle és continuar 
apostant per tal de dotar al 
municipi, per primera ve-
gada, d’una programació de 
lleure cultural estable i amb 
projecció en el temps. Per 
aconseguir-ho destaquen 
també altres actuacions com 
la instal·lació d’una pantalla 
de cinema a l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal o la propera 
creació d’una programació 
cinematogràfica fixa. Cal 
destacar, a més, que tant la 
pantalla de cinema com la 
programació de cinema són 
projectes nascuts dels pres-
supostos participatius.

En marxa el segon cicle 
d’arts escèniques de la 
Pobla de Claramunt
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ANOIA / LA VEU 

L ’Oficina d’Acompanya-
ment Digital de l’Ano-
ia ja és una realitat i 

opera des d’aquesta mateixa 
setmana a Igualada, Calaf i 
Piera. Impulsada pel Consell 
Comarcal de l’Anoia, és un 
nou recurs de suport, acom-
panyament i capacitació en 
l’àmbit de la digitalització 
per ajudar la ciutadania a fer 
tràmits amb l’Administració 
a través d’Internet. Aquest 
dimecres, 15 de setembre, 
se n’ha fet la presentació a la 
seu de l’ens comarcal a Igua-
lada.
El vicepresident 1r del Con-
sell, Jordi Cuadras, afirma 
que “l’Oficina d’Acompa-
nyament Digital és un ser-
vei que fa mesos que volíem 

impulsar i estem molt satis-
fets de poder-lo presentar, 
tot posant-lo a disposició 
de la ciutadania. El pas cap 
a l’administració electrònica 
no pot significar que hi hagi 
persones que en quedin al 

El Consell Comarcal crea l’Oficina d’Acompanyament Digital

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Aquest passat 11 de setembre 
la Pobla de Claramunt tornava 
a celebrar la Diada Nacional 
de Catalunya i ho feia progra-
mant un acte a la plaça dels 
Països Catalans que s’iniciava 
a les 11 del matí amb l’espec-
tacle infantil “Sol amb la lluna” 
de la companyia Sgratta orga-
nitzat per la Xarxa de la Pobla 
de Claramunt. A les 12 h tenia 
lloc l’acte institucional amb la 
intervenció de l’alcalde, Antoni 
Mabras.
En el seu discurs el batlle po-
blatà va destacar que el nou es-
cenari polític al país, amb l’alli-
berament dels presos polítics, 
“permet obrir una nova porta 

a les reivindicacions del nostre 
poble, allunyada de la seva ju-
dicialització i en la qual tingui 
més pes la política i el diàleg. 
Ningú no hauria volgut arri-
bar aquí per un camí tan ple 
de patiment i d’una repressió 
tan cega i indiscriminada, però 
aquí ens trobem i confio que 
sabrem aprofitar l’oportunitat”. 
De la mateixa manera, Mabras 
va dirigir-se a la població ani-
mant-la a defensar les institu-
cions catalanes i a treballar per 
“una Catalunya plural i diversa 
que s’aixeca cada dia per a fer-
nos avançar cap a una societat 
més justa”.
L’acte es tancava amb una ba-
llada de sardanes amb la músi-
ca de la Cobla Berga Jove.

La Pobla de Claramunt celebra una Diada Nacional 
lúdica, reivindicativa i cultural

marge i que tinguin dificul-
tats, per exemple, per sol·li-
citar ajudes o subvencions. 
Hi ha molta gent que, o no té 
eines digitals o no té els co-
neixements informàtics per 
a fer tràmits amb l’Adminis-

tració; volem ajudar-los i fer 
que no hi hagi bretxa digital 
a la nostra comarca”.
La tinent d’alcalde de Piera, 
Carme González, apunta que 
“el món actual és eminent-
ment digital i calen apostes 
decidides de servei públic 
que facilitin a la ciutadania 
la relació amb l’Administra-
ció i la gestió de tràmits” i 
destaca també “la importàn-
cia que aquest servei es pres-
ti de forma descentralitzada 
i, més enllà de la capital de 
la comarca, s’ofereixi també a 
l’Anoia Sud i a l’Alta Anoia”.
L’Oficina d’Acompanyament 
Digital de l’Anoia té la col-
laboració de la Diputació de 
Barcelona i compta amb una 
persona tècnica que ajuda la 
ciutadania en el procés dels 
tràmits digitals i, al mateix 

temps, els proporciona en-
senyaments en l’àmbit de 
les noves tecnologies, amb 
l’objectiu d’iniciar proces-
sos d’apoderament digital 
de les persones que hi acu-
deixin.
Per tal de poder arribar al 
conjunt de l’Anoia, l’oficina 
estarà ubicada a la Sala Fe-
lip de Calaf, els dimarts de 
9 a 14h, al Teatre Foment 
de Piera, els dimecres de 9 a 
14:30h, i a la seu del Consell 
Comarcal de l’Anoia, a Igua-
lada, els dijous i divendres de 
8 a 15h, i els dijous, de 16:30 
a 19h. Les persones que es-
tiguin interessades en aquest 
acompanyament específic en 
matèria digital, poden dema-
nar cita trucant o enviant un 
missatge de WhatsApp al nú-
mero 610 280 811.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí vol recuperar aquest any 
la celebració de les Noces d’Or, 
si la situació sanitària ho per-
met. La cerimònia s’adreça als 
matrimonis vilanovins que ce-
lebren 50 anys de casats.
Si durant aquest 2021 celebreu 
el 50è aniversari del vostre en-
llaç, podeu comunicar-ho per 
telèfon a Secretaria, al 93 805 
44 22, de dilluns a divendres 
de 8:00 a 15:00 h. L’any pas-
sat, la pandèmia no va per-
metre portar a terme aquesta 
celebració que aplega als ho-
menatjats en un acte institu-
cional conjunt.

L’Ajuntament 
vol recuperar la 
cerimònia de les 
Noces d’Or 

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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PIERA / LA VEU 

El castell de focs va tan-
car ahir diumenge la 
programació d’activi-

tats de la Festa Major de Pi-
era, que s’ha celebrat del 3 
al 12 de setembre. Han estat 
gairebé deu dies de propostes 
culturals, lúdiques i esporti-
ves organitzades majoritària-
ment amb aforaments limitats 
i reserva prèvia per garantir el 
compliment de les mesures de 
prevenció davant la Covid. La 
meteorologia ha condicionat 
alguns dels actes de la festa, 
com el pregó i el concert de 
la Banda- Orquestra de Piera 
(BOP), que es van traslladar 
a l’Església de Santa Maria de 
Piera. La resta d’activitats es 
van poder celebrar sense inci-
dents gràcies a una carpa ge-
gant que es va instal·lar al Gall 
Mullat. 
Entre els actes amb més par-
ticipació de la ciutadania cal 
destacar el GuatelePiera i el 
concert del grup El Pot Petit, 
que van exhaurir les entrades 
poc després que es posessin 
a la venda. I això que es van 
ampliar els aforaments, des-
prés de revisar els protocols 
establerts pel Procicat, i es van 
posar a la venda més entrades 
per donar resposta a la de-
manda existent. Gran acollida 
van tenir també altres pro-
postes com la Festa Flaix FM 
i Devotion, un escape room, 
concerts, un planetari mòbil, 
una marxa solidària contra el 
càncer i una tarda inclusiva 
per als infants amb propostes 
diverses com jocs sense soroll 

i una festa de l’escuma. El dia 8 
de setembre no van faltar l’ofi-
ci de festa major, les sardanes 
i el concert amb l’Orquestra 
Costa Brava. 
Com ja és habitual, els actes de 
commemoració de la Diada de 
l’Onze de Setembre van for-
mar part de la programació de 
la Festa Major amb una missa, 
l’ofrena floral a Rafael Casa-
novas, un concert, una paella 

Piera tanca una Festa Major molt 
participativa i segura

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Després d’uns 15 anys en què 
aquest projecte ha estat enca-
llat, l’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia ha aconseguit enge-
gar tots els tràmits necessaris 
per tirar endavant el projecte 
de l’ampliació de l’escola Jo-
sep Masclans i del nou insti-
tut. El ple de l’Ajuntament de 
Vallbona d’Anoia ha acceptat 
la cessió anticipada al seu fa-
vor dels terrenys en què s’ha 
de fer l’ampliació i on s’ha de 
construir el nou institut. El 
regidor Roc Farreras, en re-

presentació de l’Ajuntament, i 
un representant dels promo-
tors van firmar la cessió da-
vant de notari.
 
L’Ajuntament també ha enge-
gat els tràmits per al següent 
pas, demanant una reunió 
amb la directora territori-
al d’Educació a la Catalunya 
Central, Gemma Boix, per tal 
d’informar del fet que ja dis-
posen d’aquests terrenys i que 
estan preparats per cedir-los 
a la Generalitat de Catalunya 
perquè puguin tirar endavant 
el projecte.

Endavant amb el projecte 
d’ampliació de l’escola i 
l’institut a Vallbona

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’escola Josep Masclans 
de Vallbona d’Anoia 
ha iniciat el curs 2021-

2022 amb prop d’un centenar 
d’alumnes que avui han tor-
nat a les aules. El curs encara 
comença marcat per mesures 
sanitàries de protecció da-
vant la covid-19 que s’aniran 
adaptant seguint les indica-
cions que va donant el De-
partament d’Educació segons 
l’evolució de la situació sani-
tària.
L’alumnat s’ha pogut trobar 
l’escola amb més color, i és 
que aquest estiu s’ha pintat 
part del parvulari i façanes 

exteriors de l’escola. A més 
s’ha fet diferents treballs de 
manteniment al centre.

L’Ajuntament i l’AFA re-
partiran porta entrepans a 
alumnes i mestres de l’escola
L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia i l’Associació de Fa-
mílies d’Alumnes repartiran 
porta entrepans a alumnes 
i mestres de l’escola Josep 
Masclans aquest inici de curs. 
Forma part de la campanya 
‘A Vallbona esmorzem sense 
residus’ que té com a objectiu 
promoure entre els infants i 
les famílies els esmorzars sans 
i saludables, i també la impor-
tància de no generar residus 
en aquest àpat, ja siguin de 
paper, de plàstic o d’alumini. 
El recipient no només ser-
veix per a entrepans sinó que 
també permet dur-hi peces 
de fruita. L’Ajuntament ha en-
carregat 250 porta entrepans 
per tal que l’escola en pugui 
repartir a l’alumnat i profes-
sorat nouvingut els propers 
cursos escolars.

L’escola Josep Masclans 
inicia el curs amb un 
centenar d’alumnes

popular amb carmanyola i 
havaneres. Ahir diumenge, la 
trobada d’entitats, la procla-
mació del pubillatge de Piera 
2021 i el tradicional castell de 
focs tancaven la celebració. 
Des de l’Ajuntament es vol 
agrair la implicació de les en-
titats i la participació i la col-
laboració de la ciutadania que 
va fer possible viure una Festa 
Major amb seguretat.

S’inicia el nou curs escolar
PIERA / LA VEU 

Els centres educatius 
han tornat a obrir les 
seves portes per aco-

llir l’alumnat i encetar així el 
curs 2021-2022. A la nostra 
vila, més de 2.400 estudiants 
s’han retrobat a les aules, des 
d’alumnat d’educació infan-

til fins a l’alumnat d’estudis 
postobligatoris. L’inici s’ha 
produït amb normalitat amb 
escenes d’alegria pel retroba-
ment i de nervis i inseguretat 
pel que suposa encetar un nou 
capítol acadèmic.
Com a novetat, es pot destacar 
el nou cicle formatiu de grau 
bàsic de Serveis Comercials, 

on 16 estudiants que no han 
finalitzat l’ESO tindran l’opor-
tunitat de continuar amb la 
seva formació i una segona 
oportunitat d’obtenir el gradu-
at. Enguany, els centres educa-
tius tornaran a ser un element 
clau per contribuir al control 
de la pandèmia i per fer segura 
l’educació presencial.

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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STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

Uns 450 infants i joves 
han començat aquest 
dilluns el curs escolar 

a Santa Coloma de Queralt. 
D’aquests, una cinquantena 
ho han fet a la Llar d’Infants 
el Rossinyol, al voltant de 280 
es reparteixen entre l’Escola 
Cor de Roure i l’Escola Ve-
druna Santa Coloma i els 125 
restant ho fan a l’Institut Joan 
Segura i Valls. Precisament 
en aquest darrer centre, ha 
entrat un grup força nom-
brós a 1r d’ESO, amb 39 nous 
alumnes. 
El curs escolar seguirà afec-
tat per algunes mesures per 
evitar els contagis de corona-
virus, tot i que s’han flexibi-
litzat en alguns casos. Seguirà 
havent-hi grups bombolla i 
l’ús de la mascareta a partir 
dels sis anys. Tot i això, es 
permet la interacció entre di-
versos grups amb mascareta, 
els nens d’un mateix grup no 
l’hauran de dur al pati i es re-
cupera l’accés de les famílies 
als centres. La mesura més 
destacada, però, és que els 
alumnes de  que tinguin la 
pauta completa de vacunació 
no hauran de confinar-se en 
cas de cas positiu a l’aula.

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

Aquest proper dissabte 
18 de setembre, a Sant 
Gallard, es celebra una 

nova edició del Festival GaiArt. 
El Festival vol ser un punt de 
trobada per donar visibilitat al 
col·lectiu LGTBIQ+ mitjançant 
l’art i la cultura i amb la intenció 
d’apropar-lo al món rural.
La jornada començarà a les 11 
del matí amb un taller de Qi 
Gong Sanador, a càrrec d’Arant-
za Arzak Arantzamendi. A 1/4 
d’1 començarà el taller de me-
diació artística amb Begoña 
Trujillo Clavero i a 2/4 de 2 
s’iniciarà l’espectacle Verm-out, 
a càrrec de la companyia Trans-
torners. L’espectacle donarà pas 
al dinar, que començarà a 2/4 
de 3. 
Després d’una bona sobretaula, 
a les cinc tornaran les activitats. 
La tarda s’iniciarà amb el Reci-
tal Poètic “L’únic que em cal és 
imaginar”, a càrrec d’Oriol Sau-
leda i Marcel·lí Bayer i a les set 

serà el moment del teatre, un 
dels plats forts del festival. En 
aquest cas es farà la representa-
ció d’”Ocaña. Reina de las Ram-
blas”, amb Joan Vázquez i Marc 
Sambola. Ocaña va ser un artis-
ta autènticament inclassificable. 
Va irrompre com a performer 
dècades abans que es ningú 
sabés què significava fer una 
performance. A través de les 
seves intervencions artístiques, 
el pintor naïf es va convertir en 

El curs escolar 
comença amb 450 
infants i joves als 
centres educatius 
de Santa Coloma

El Festival GaiArt celebra una nova edició aquest 
dissabte a Sant Gallard

un activista pioner dels drets 
LGTBI molt abans que enten-
guéssim el significat d’aquestes 
sigles. Va ser la icona gai de la 
Barcelona de la transició, pre-
cursor de tota una manera de 
viure i entendre el món. 
I després del teatre, i amb l’ar-
ribada de la nit serà l’hora del 
Cabaret amb Txus Garcia, amb 
l’espectacle “¡Mira qué señora 
más rara, mamá!”. Amb aquest 
microshow poètico queer 

s’acabarà aquesta edició del 
Festival GaiArt 
Per respectar les mesures covid 
hi haurà límit d’aforament al 
festival. És per això que cal fer 
inscripció prèvia a codetickets.
com

També hi ha espai per a les ex-
posicions
En el marc del Festival Ga-
iArt, també es podran visitar 
tres exposicions: una d’elles, 
de Begoña Trujillo, és de pin-
tura; una altra, de Francesco 
Camastra, d’escultura; i la dar-
rera, que es podrà veure a Sant 
Gallard, però que també es va 
inaugurar divendres dia 10 a 
Santa Coloma de Queralt, és 
l’exposició fotogràfica “Cons-
truccions identitàries – work 
in progress”, de Mar C. Llop. 
El Festival GaiArt comp-
ta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Santa Colo-
ma de Queralt, l’Ajuntament 
de Les Piles de Gaià i la Di-
putació de Barcelona.

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

El passat diumenge 12 de 
setembre, es va inau-
gurar l’exposició “Sant 

Magí, el miracle de l’aigua” al 
Castell de Santa Coloma, amb 
la representació del regidor 
de Cultura de l’Ajuntament 
de Santa Coloma i també re-
presentants de Pontils, a més 
d’amics i simpatitzants.
Els eremites, els hermitans, el 
projecte Sant Magí 2020, la fei-
na actual i projectes de futur, es 
va explicar a tots els assistents. 
Coses conegudes i propostes 
noves i atraients. En acabar  

les intervencions, es va fer un 
repartiment de galetes de Sant 
Magí per degustar mentre es 
feia la passejada entre els pla-
fons. Allí s’hi veuen les dife-
rents línies de treball: Història, 
Natura, Concerts, Aplecs i fes-
tes… I, les relacions de Santa 
Coloma amb Sant Magí al llarg 
del temps amb els plafons que 
expliquen la Capelleta, la re-
cuperació del Ball Pla de Sant 
Magí o les sequeres.
Durant la tarda es va viure un 
bon ambient tot passejant en-
tre la imatge de Sant Magí que 
va sortir de la capelleta per fer 
companyia a l’exposició. Tam-

bé hi havia una noia engala-
nada per ballar el ball pla amb 
el seu càntir, i les medalles, ex-

S’inaugura l’exposició “Sant Magí, el miracle de l’aigua”

vots maquetes i fotografies de 
la part més desconeguda de la 
Capella de les Fonts.

VINE A LA NOSTRA BOTIGA DEL
C/ARGENT, 11

FIBRA + MÒBIL
ET REGALEM 1 MES + DESPESES D’ALTA

I CONTRACTANT UN PACK DE

CIUTADANS I CIUTADANES D’IGUALADA,
JA SOM AQUÍ!

*

*Consulta les condicions 
a la nostra botiga
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MASQUEFA / LA VEU 

Aquest mes de setem-
bre Masquefa torna-
rà a reviure els seus 

orígens relacionats amb la 
vinya, el camp i els productes 
de la terra a través d’una nova 
edició de la Festa del Raïm; 
una festivitat de caire popular 
organitzada anualment per 
l’Ajuntament –amb el suport 
de la Diputació de Barcelona 
i de Masquefa Comerç- i que 
any rere any suma nous adep-
tes i nous públics delerosos 
de descobrir quin és el vincle 
que uneix la vila amb el món 
de la viticultura. 
Enguany, la Festa del Raïm 
torna a celebrar-se a Mas-
quefa després que l’any pas-
sat quedés suspesa per la 
pandèmia. I ho farà els dies 
17 i 18 de setembre amb di-
ferents propostes de caire lú-
dic i tradicional per a tots els 
públics; totes elles, adaptades 
a les mesures de seguretat i 

restriccions per la Covid-19. 
En aquest sentit, els assistents 
hauran de complir en tot mo-
ment les directrius sanitàries 
establertes.
Entre les activitats hi ha la 
tradicional Fira de Tastets, 
que tindrà lloc el dissabte, 
de 12 a 15 h i de 17 a 23 h, 
a la plaça Josep Maria Vila 
(l’aforament estarà controlat. 
L’entrada s’ubicarà al carrer 
Escoles i la sortida al passat-
ge Bastoners); concerts, un 
correfoc estàtic (el públic no 

La Festa del Raïm torna aquest mes de 
setembre a Masquefa

podrà participar-hi), demos-
tracions, animació infantil, 
xerrades, el concurs de tasta-
vins o la trepitjada popular. 

La Biblioteca Municipal ce-
lebra el seu 10è aniversari 
La Festa del Raïm d’aquest 
2021, a més, comptarà en-
guany amb un convidat d’ex-
cepció: la Biblioteca Munici-
pal que enguany celebren els 
seus primers 10 anys de vida. 
Per tot plegat, l’equipament 
obrirà aquesta efemèride tan 
simbòlica a tota la població 
organitzant els dies 15, 16 i 
17 de setembre diverses acti-
vitats com un taller familiar 
d’estampació de punts de lli-
bre, una trobada literària amb 
l’escriptora Empar Moliner o 
l’espectacle familiar “Taulell 
d’estiu”. 
L’Ajuntament convida els ve-
ïns a gaudir de la proposta i 
agraeix a totes les entitats col-
laboradores la seva implica-
ció en el projecte.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Iguana, l’operador de tele-
comunicacions amb seu 
l’Anoia, ha començat ja 

la tramitació d’altes a la seva 
pròpia xarxa de fibra òptica 
al municipi dels Hostalets de 
Pierola. Iguana ha començat 
el desplegament de fibra òpti-
ca al nucli urbà i seguirà per 
les urbanitzacions i nuclis de 
Serra Alta, Can Fosalba, Can 
Marcet, Can Fortimac i Can 
Térmens.
A diferència d’altre operadors, 
Iguana desplega la seva pròpia 
xarxa de fibra òptica, ja que és 
la única manera de garantir la 
qualitat del servei de connexió 
a Internet que ofereix. La ve-
locitat de connexió d’Iguana 
és de fins a 1 Gbps, la més alta 
que s’està oferint a la comarca 
de l’Anoia. A més, l’operador 
anoienc que aposta fortament 
pel territori, presenta les tari-
fes i els serveis d’una manera 
absolutament transparent i 
sense sorpreses a les factures. 
Sobre qualsevol connexió a 
Internet s’hi pot afegir tele-
fonia fixa, línies de telefonia 
mòbil o televisió, així com ser-
veis específics per a empreses.
Els hostaletencs i hostaleten-
ques que vulguin donar-se 
d’alta a la fibra òptica d’Iguana 
ja poden fer-ho a través de la 
pàgina web www.iguana.cat, 

del telèfon 93 803 55 09 o vi-
sitant la botiga que Iguana té 
al carrer Santa Caterina, 32 
d’Igualada.

Prop de 60.000 immobles en 
cobertura
Amb el desplegament de Els 
Hostalets de Pierola, Iguana 
compta amb prop de 60.000 
unitats immobles en cobertu-
ra de la seva pròpia xarxa de 
fibra òptica i té presència a 
27 termes municipals, majo-
ritàriament de la comarca de 
l’Anoia, però també de l’Alt 
Penedès i del Baix Llobregat.
En les darreres setmanes, 
Iguana també ha finalitzat el 
desplegament de Piera (inclo-
ses les nombroses urbanitzaci-
ons i nuclis), el terme munici-
pal més extens de la comarca, 
i ja està treballant a Sant Llo-
renç d’Hortons on s’espera que 
ben aviat es puguin començar 
a fer altes.  
Iguana és un operador qui-
lòmetre 0, amb valors, forta-
ment arrelat al territori i amb 
una clara vocació de servei. 
Aposta per la proximitat en 
l’atenció al client i per l’alta 
qualitat de servei a uns preus 
competitius i transparents. 
Iguana inverteix en la creació 
de noves infraestructures i ge-
nera ocupació en una de les 
comarques amb més atur del 
país, com és l’Anoia.

La fibra òptica d’Iguana 
ja ha arribat als Hostalets 
de Pierola

LA LLACUNA / LA VEU 

Dissabte passat l’Ajun-
tament de la Llacu-
na va convocar una 

reunió amb els veïns i veïnes 
de Torrebusqueta. L’objectiu 
d’aquesta trobada era la de fer 
saber als ciutadans l’estat ac-
tual de diferents temes d’inte-
rès, l’explicació nous projectes 
així com escoltar les inquie-
tuds i suggeriments dels veïns 
d’aquest nucli.
Entre altres temes es va valo-
rar molt positivament l’arri-
bada de la fibra òptica, es va 
explicar totes les gestions re-
alitzades aquest estiu pel sub-
ministrament d’aigua de boca 
i les gestions que encara s’estan 
duent a terme. També es va 
explicar que a mitjans d’aquest 
any vinent 2022 s’urbanitzarà 
la placeta de l’Olivera, una pe-

tició que fa temps demanaven 
els veïns.
A la reunió i va participar 
l’alcalde de la Llacuna, Josep 
Parera acompanyat dels re-
gidors Rosa Busquet i Josep 
Martí. A la part final els veïns 
van fer arribar algunes opini-
ons i propostes relacionades 
amb l’enllumenat i la neteja. 
L’Ajuntament va prendre nota 

i comprometre’s a posar-hi fila 
a l’agulla per poder-ho soluci-
onar.
Aquesta és la segona troba-
da que l’ajuntament realitza 
aquest estiu amb el veïnat de 
diferents nuclis amb l’objectiu 
de mantenir un contacte més 
directe i afavorir una relació 
de proximitat entre la ciutada-
nia i l’Ajuntament.

L’ajuntament de la Llacuna es troba amb 
els veïns i veïnes de Torresbusqueta

LLIGA CATALANA EBA
18/09/21 a les 17:45h

MONBUS C.B. IGUALADA A - COCHESINTERNET.NET CB ALPICAT

Al Complex Esportiu Les Comes VINE A GAUDIR DEL BÀSQUET!
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CALAF / LA VEU 

Calaf ha tornat a ce-
lebrar la seva Festa 
Major, després que 

l’edició del 2020 s’hagués 
de suspendre pel context 
de pandèmia. La sessió de 
cinema a la fresca, l’1 de se-
tembre, va marcar el tret de 
sortida i l’acte de cloenda, el 
6 de setembre, va posar punt 
final a la celebració. 
L’alcalde de Calaf, Jordi Badia 
Perea, va pronunciar el dis-
curs inaugural el divendres 3 
de setembre. La pandèmia i 
el Covid-19 van ser elements 
centrals en el seu parlament. 
“Fem Festa Major, però no 
fem la que voldríem, sinó 
la que podem fer, la que la 
prudència ens aconsella”, va 
subratllar. Així mateix, va 
destacar els compromisos 
assolits per l’equip de govern 
durant aquest mandat com la 
implementació de recollida 
porta a porta, la construcció 
del tanatori municipal o la 
resolució de la problemàtica 
de l’aigua.
Tot seguit, va tenir lloc el 
Pregó de Festa Major, que 
aquest any va estar a càrrec 
de les professionals del sec-
tor sanitari Maribel Verdés, 
Mercè Duocastella i Anna 
Bejarano.
“Si alguna cosa hem après 
d’aquesta pandèmia és la im-
portància de la salut, sense la 
salut no som res”, va destacar 
Maribel Verdés durant el seu 
discurs.
Per la seva part, Mercè Duo-
castella va voler agrair la ge-
nerositat i l’altruisme de la 
població de Calaf i la comar-
ca de l’Alta Segarra. “Cada 
persona, en la mesura de les 

seves possibilitats, ens va 
ajudar a fer que fos més fàcil 
de trampejar aquesta pandè-
mia”, va subratllar.
“No ens sentim, ni som, he-
roïnes”, va puntualitzar Anna 
Bejarano. I va recordar: 
“Cuidem-nos, no abaixem la 
guàrdia i no ens relaxem”.

Una programació molt di-
versa
Els calafins i calafines van 
poder gaudir d’aquests dies 
de Festa Major amb activi-

tats ben variades: esportives, 
com el campionat de tennis 
taula organitzat pel Club de 
Tennis Taula de Calaf; cultu-
rals, com la representació de 
l’obra de teatre ‘Enchanté’ al 
Casino de Calaf o les exposi-
cions ‘Casino, 125 anys d’his-
tòria’ i ‘Mares Adolescents’; o 
populars i tradicionals, com 
la cremada a càrrec dels Dia-
bles de l’Alta Segarra.
La programació de la Festa 
Major va contenir activitats 
per a tots els públics, moltes 

de les quals es van organitzar 
des de les entitats locals. Els 
joves van poder participar en 
activitats, organitzades per 
l’Espai Jove i La Polseguera, 
com el karaoke, el sopar de 
colles, l’Skalabirres, la Kursa 
del Seny o el Torneig FIFA 
2021 per a PS4. També, els 
més petits van poder gaudir 
del teatre infantil ‘Maure el 
Dinosaure’. Els més grans van 
poder escoltar cançons em-
blemàtiques en els concerts 
de l’Orquestra New Marabú i 
l’Orquestra Selvatana.
La música va tenir un paper 
protagonista. El públic va 
poder gaudir de propostes i 
artistes amb estils molt di-
versos: la cançó d’autor de 
Cesk Freixas; la música plena 
d’humor de Miquel del Roig; 
els ritmes i les melodies amb 
sabor llatinoamericà de Te 
Descargo, entre d’altres.
Així mateix, la cultura amb 
denominació d’origen Calaf 
va estar present durant tota 
la Festa Major. Van actu-
ar artistes i grups musicals 
com The Buckets Brothers, 

Calaf celebra la seva Festa Major amb més d’una 
vintena d’activitats per a tots els públics i edats

El Lere, LSPOT Studios, 
Mario OCB o Etseven The 
G. Així mateix, calafins i 
calafines van protagonitzar 
l’obra ‘Bombolles del Teatre’ 
del Casal de Calaf. També, el 
pintor Ramon Puigpelat va 
exposar les seves creacions 
en la mostra ‘Traç, gravat i 
dibuix’.

La Festa Major es clou amb 
un homenatge a la vila
Homenatge a la vila de Calaf 
Homenatge a la vila de Calaf
Calaf va tancar la seva Festa 
Major amb un emotiu acte 
d’homenatge a la fortalesa i 
la germanor de la població 
durant la crisi sanitària.
Durant l’acte, que va tenir 
lloc el 6 de setembre a les 
21.30 h, diverses veïnes de la 
localitat van llegir poemes, 
acompanyades per la música 
del Trio Segarrenc.
En record de la unió dels ve-
ïns i veïnes de Calaf durant 
la pandèmia del Covid-19, la 
plaça Bertran Morros llueix 
una olivera i una placa com-
memorativa.

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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RUBIÓ / LA VEU 

Aquest dissabte 18 de 
setembre, arriba el 2r 
Festival d’Arts Escè-

niques de l’Alta Anoia que se 
celebra a Rubió, el Festivart.
La segona edició compta 
amb un programa cultural de 
teatre, circ i música per a to-
tes les edats. L’esdeveniment 
començarà a dos quarts de 
sis de la tarda amb el taller 
de circ a càrrec de la Cía. Pa-
nettone Brothets. Per tal de 
participar-hi, caldrà utilitzar 
gel hidroalcohòlic.
A les set de la tarda tindrà 
lloc l’espectacle “Jonny Tres 
Vueltas” de la Cía. Chococ-
hurry, un espectacle visual, 
màgic i amb molt d’humor 

de malabars i clown. Segui-
dament a dos quarts de nou 
del vespre serà el torn del so-
par concert amb la banda ca-
lafina de música d’arrel, The 
Buckets Brothers. Tothom 
qui vulgui sopar, hi haurà 

Rubió celebra el Festivart, el 2r Festival 
d’Arts Escèniques de l’Alta Anoia

servei de menjar i beure a 
càrrec de food trucks i del 
mateix bar del Local Social 
de Rubió.
Finalment, a les deu del ves-
pre, l’espectacle “Quan no 
tocàvem de peus a terra” de 
la Cía. Circ Pistolet tancarà 
la jornada, amb les acrobà-
cies de l’ Enric Petit i Tomàs 
Cardús.
Els actes es faran al Pla de 
Rubió, a costat del Local So-
cial, i per participar-hi, cal 
inscriure’s prèviament a la 
web de l’Ajuntament www.
rubio.cat
Serà obligatori l’ús de mas-
careta durant tot el festival i 
netejar-se les mans amb gel 
hidroalcohòlic per participar 
a les activitats.

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Aquest dissabte 18 de se-
tembre, l’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles i l’Asso-
ciació cultural La Corriola, 
amb el suport de Diputació 
de Barcelona, organitzen una 
sortida al Castell de Vilallonga.
El tret de sortida serà a les 
17.30h, des de la zona de 
l’equipament esportiu, que 

s’iniciarà la caminada fins 
a Sant Valentí. Arribats a 
la zona del Castell, es durà 
a terme una xerrada sobre 
les troballes de la interven-
ció arqueològica feta durant 
l’estiu 2021, i tot seguit es 
farà un sopar de germanor.
Tothom qui vulgui partici-
par-hi cal que porti el seu 
sopar i una llanterna per la 
tornada.

Sortida al Castell de 
Vilallonga de Sant Martí 
Sesgueioles

CALAF / LA VEU 

Des que el passat mes 
de febrer va entrar en 
funcionament fins al 

juliol d’aquest any, 151 usu-
aris han utilitzat el punt de 
recàrrega per a vehicles elèc-
trics de Calaf. A més, durant 
aquests 6 mesos s’han realit-
zat 467 càrregues i s’han con-
sumit 5.783,503 kWh. Així 
mateix, el temps total mitjà 
de càrrega ha estat de 57 mi-
nuts i la càrrega mitjana de 
10,44 kWh.
L’ús del punt de recàrrega 
mostra una tendència posi-
tiva, ja que el nombre d’usu-
aris s’ha incrementat durant 
aquests primers mesos. Dels 
10 usuaris que hi havia al fe-
brer, s’ha arribat als 45 al juli-

ol. Així mateix, el nombre de 
càrregues també mostra una 
evolució ascendent, donat 
que s’ha passat de 23 càrre-
gues al febrer, a 115 al juliol.
El punt de recàrrega per a ve-
hicles elèctrics està situat a la 
plaça dels arbres del municipi 

Els calafins fan un bon ús del punt de 
recàrrega de vehicles elèctrics

i es pot utilitzar gratuïtament. 
Els usuaris poden carregar els 
vehicles a través de l’aplicació 
EV Charge ETECNIC o la 
targeta de l’Aliança de Muni-
cipis per la interoperabilitat 
en estacions de recàrrega de 
vehicles elèctrics.

CALAF / LA VEU 

El termini per a partici-
par en el ‘Projecte d’Ex-
periència Professional’ 

impulsat per l’Institut Ale-
xandre de Riquer s’ha ampliat 
fins al proper 30 de setembre.
L’objectiu d’aquesta iniciativa 
és oferir als alumnes del cen-
tre educatiu la possibilitat de 
realitzar unes hores de pràc-
tiques (no remunerades) a 
empreses de Calaf durant el 
curs 2021 - 2022.

Les empreses interessades a 
col·laborar en aquest projecte 
es poden inscriure enviant un 
correu a calaf.ocupacio@ca-
laf.cat amb l’assumpte ‘itine-
rari professional’ i aquestes 
dades: el tipus d’empresa, el 
perfil professional que bus-
quen i les seves dades de con-
tacte.
L’Ajuntament de Calaf i el 
Centre de Recursos per a 
l’Ocupació (CRO) facilitaran 
el conveni laboral, l’elecció i la 
tramitació de les pràctiques. 

S’amplia el termini per 
participar en el ‘Projecte 
d’Experiència Professional’ 

DURANT TOT L’ANY
A FÀBRICA

I ET PREPAREM LA 
COMANDA PERQUÈ 

ELS PUGUIS RECOLLIR 
A LES NOSTRES

INSTAL.LACIONS

938 044 834

Truca ns!'CANELONS
GOURMET

ARA POTS GAUDIR CADA DIA A CASA TEVA DELS NOSTRES

Els de sempre!

canelons de carn • CANELONS DE POLLASTRE DE CORRAL
AMB FOIE I TÒFONA • canelons de mar • canelons d’ànec i foie

canelons de ceps • canelons de calçots

NOVETAT!

I també Del nostre EXCLUSIU

gaudeix dels mateixos farcits
en un format XL

Grand
Caneló

140
gram

s
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HOQUEI PATINS / LA VEU 

L’Igualada Rigat va aca-
bar amb una derrota 
per la mínima (la sego-

na en la competició) la seva 
participació al torneig Cida-
de do Porto. Va caure per 5 a 
4 davant del Famalicense en 
un partit molt disputat da-
vant d’un equip amb molta 
experiència. Als arlequinats 
els va faltar saber rematar 
les contres, cosa que els hau-
ria permès tancar el partit. I 
entre els aspectes a millorar 
les pilotes aturades. Mentre 
l’equip va estar ordenat, va 
anar molt bé, quan es va de-
sendreçar, ho va pagar car.
El partit va arrencar amb en-
surt (una FD per targeta blava 
que va aturar l’Elagi). L’equip 
va aguantar la inferioritat i va 
mantenir el 0 a 0 fins al minut 
10, quan els portuguesos van 
fer l’1 a 0 en una contra. Baliu 
va empatar de penal un minut 
després. A falta d’un minut, 
el Famalicense es va tornar a 
avançar amb una altra contra 
amb assistència al segon pal. 
Però a 26 segons pel final Yes-
te va fer el 2 a 2 amb una pala 
des de molt lluny. Així s’arri-
bava al descans.
La segona meitat va comen-
çar com va acabar la prime-
ra. Amb Yeste i la seva pala 
avançant per primera vegada 

als “rigats”. 3 minuts més tard 
els lusitans tornaven a igualar 
el partit. En 10 segons l’IHC 
passava del desencís a l’ale-
gria. Yeste desaprofitava una 
FD i després l’Aleix encertava 
a marcar el 4 a 3.
Quedava massa temps, 12 mi-
nuts, com per pensar que el 
marcador es podria mantenir 
invariable. I així va ser. Tot i 
que l’Elagi hi va posar de la 
seva part aturant una FD, el 
Famalicense va fer dos gols 
en 1 minut i es va emportar 
el partit.

Derrota i victòria en la pri-
mera jornada del torneig
El dissabte va ser molt intens 
també pels igualadins, amb 
dos partit, una victòria i una 
derrota. A la tarda els arlequi-
nats es van imposar al Parede 
per 5 a 8. L’equip va estar més 
intens que al matí (quan van 
perdre per la mínima amb el 
Sanjoanense, un equip que 
també jugarà la WSE Cup).
Ton Baliu va fer l’1 a 0 rema-
tant una assistència de Tety 
Vives al segon pal i entrant 
des del darrere. El segon el va 
fer el mateix Tety baixant en 
velocitat i amb un tir des de la 
frontal. Els portuguesos van 
reduir diferències de penal 
(va ser un partit amb moltes 
faltes). I a falta de 48 segons 
Riba va fer el 3 a 1, robant 

una bola a la pressió, mun-
tant contra amb tir potent i 
creuat.
A la segona part l’equip va 
augmentar l’avantatge amb 
una acció de Marimon en-
trant pel mig de la defensa, en 
una de les seves accions clàs-
siques internades, amb ganxo 
dalt.
Al minut 5 i mig va arribar 
una de les accions claus del 
partit. FD per blava a Gui-
llem Torrents, que s’estavella-
va al pal i l’equip aguantava 
la inferioritat, però  5 minuts 
més tard el Parede reduïa di-
ferències amb un gol en prò-

pia porta.
L’IHC va reaccionar com s’ha 
de reaccionar. Dos gols en 30 
segons (Baliu i Riba de FD) 
van acabar de sentenciar el 
partit. Tot i que van seguir 
passant moltes coses. Em els 
últims 5 minuts Torrents va 
aturar una altra FD, Riba va 
completar el seu hat-trick 
amb una altra FD i Yeste va 
fer el 8 a 5 a l’últim minut,  
quan els portuguesos jugaven 
sense porter. Més enllà del re-
sultat, les sensacions van ser 

L’Igualada Rigat torna de Portugal amb una victòria i dues 
derrotes abans de començar l’OK Lliga

molt més positives que al pri-
mer partit.
Al matí de dissabte, els de 
Francesc Fernàndez s’havien 
encallat amb el Sanjoanense 
amb qui van acabar perdent 
per un ajustat 4 a 3. Els por-
tuguesos van ser superiors 
tot i que l’Igualada, que va 
anar sempre pel darrere en 
el marcador, va estar intentat 
l’empat fins als últims segons. 
Palau va empatar el gol lusità 
inicial, però es va arribar al 
descans amb un difícil 3 a 1 
en contra. A la segona, Ton 
Baliu va reduir diferències 
dos cops, però el 4 a 3 va ar-
ribar a l’últim minut i no va 
haver-hi  temps per la remun-
tada.

Aquest dissabte comença 
l’OK Lliga
Els partits disputats a Por-
tugal eren l’última prova del 
conjunt de Francesc Fernàn-
dez abans de començar l’OK 
Lliga. Els arlequinats s’estre-
naran en la competició contra 
un altre dels equips històrics, 
el Reus Deportiu. Serà aquest 
dissabte a 2/4 de 9 del vespre 
a Les Comes. Els igualadins 
volen començar amb bon peu 
per no haver de patir com ho 
van fer la temporada passada.

Foto: Xavi Garcia

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

E ls dos trials del passat 
cap de setmana s’havi-
en de disputar, en un 

principi, a la ciutat gallega 
de Baiona, però per dificul-
tats econòmiques el trial es-
panyol del mundial de trial a 
l’aire lliure va tenir per base 
a la població lleonesa de Po-
bladura de las Regueras.
Una vegada més, el pierenc 
Toni Bou va demostrar la 
seva absoluta superioritat, 
aconseguint amb Montesa 
el triomf tant en el trial del 
dissabte com en el del diu-
menge.
Amb la cancel·lació del tri-
al de la Gran Bretanya que 
s’havia de disputar el segon 

cap de setmana d’octubre, tot 
fa preveure que Bou aconse-
guirà aquest dissabte el seu 
15è mundial a l’aire lliure a la 
població portuguesa de Gou-
veia. I és que a Bou tant sols 
li falta un punt per tal que 
això sigui possible.
Aquestes eren les paraules de 
Toni Bou al finalitzar el trial 
lleonès; “Hem lluitat durant 
tota la carrera. He tingut un 
error a la zona 8 i sabia que 
la 11 era la nostra última 
oportunitat, me l’he jugat i 
m’ha sortit bé. Guanyar en 
les últimes zones és una sen-
sació increïble. Vull felicitar 
a Jaime Busto perquè no sols 
avui ha estat molt fort, sinó 
tot el cap de setmana i crec 
que això és molt bo pel Tri-

al. Hi haurà un gran duel 
final juntament amb l’Adam 
Raga. Això és molt bonic i 
aporta més valor a les vic-
tòries.
Tinc 19 punts d’avantatge en 
la general, però fins que no 
acabi l’última carrera a Por-
tugal tot pot passar. Aquesta 
setmana hauré d’anar amb 
compte i per a l’última car-
rera haurem d’estar molt 
concentrats perquè no tin-
guem cap problema mecànic 
ni res que ens pugui impedir 
aconseguir el Mundial”.
En aquest trial també hi va 
participar el pilot Àlex Ca-
nales de La Pobla de Clara-
munt a la categoria de Tri-
al2, assolint el 13è i 12è llocs 
amb la Sherco.

Toni Bou té a tocar el seu 15è títol 
mundial a l’aire lliure
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FEM 11
[A dalt] Agri Lubian (delegat), Carla Claramunt i Judit Llobet (entrenadores), Teresa 
Grau (delegada) 
[al mig] Iris Jiménez, Marta Marí, Elna Boquete (P), Blanca Prats (P), Queralt Marimon i 
Ariadna Pàmies. 
[A baix] Clàudia Gay, Tanit Brossa, Gal·la Lubian i Abril Sánchez.

FEM 13 “B”
[A dalt] Montse Puig (delegada), Irene Millan, Nagore Barco (P) i Sara Martínez (dele-
gada).
[A baix] Júlia Alsina, Paula Riba, Maria Bonet (entrenadora), Carla Vivó i Laia Montiel.

FEM 13 “A”
[A dalt] Mar Gil (delegada), Martina Gay, Teresa Torrents (entrenadora), Arian Busquets 
i Àngela Usach (delegada).
[A baix] Mercè Riba, Kasandra Albiol (P) i Ona Bru.
Absent: Jana Expósito

FEM 15
[A dalt] Rosó Cirera i Mònica Fugarolas (delegades).
[Al mig] Iona Lubian (P), Lara Llobet, Manel Cervera (E), Creixell Brossa i Paula Ca-
zorla.
[A baix] Carla Gualda, Abril Besa, Iona Martín, Laia Ortega i Ona Acín (P).

L’Igualada Femení HCP competirà amb nou equips la temporada 
2021/2022
A més dels vuit que surten a les fotografies, una combinació del FEM13 A i el FEM15 competirà en categoria infantil masculina/mixta

Moda Íntima Natural
Copes de C fins la K

www.lacorseteria.com
C/ Soledat, 16 IGUALADA 626 977 225  /  T. 93 804 42 95
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OK LLIGA
[Drets] Jordi Ferrer (delegat), Carla Claramunt, Helena de Sivatte, Pati Miret, Queralt 
del Àguila, Cristina Bru (PF), Carles Marín (entrenador) i Ricard Solano (2n entrenador).
[Ajupides] Maria Bonet, Gina Balcells, Cristina Riba (P), Mònica Ferrer (P), Laura Crespo 
i Carolina Herrera.
Abscents: Aida Mas i Dolors Munté (delegada).

NACIONAL CATALANA
[A dalt] Elisabet Tort (delegada), Queralt del Àguila, Maria Bonet i Eva Muñoz (delega-
da).
[A baix] Gina Balcells, Mariona Escoda (P) i Judit Llobet.
Abscent: Ricard Solano (entrenador)

SEGONA CATALANA
[A dalt] Fàtima Urteaga (delegada), Teresa Torrents i Manel Cervera (entrenadors).
[Al mig] Júlia Sabater, Laura Jiménez, Paula Lucas i Laia Puig.
[A baix] Lluís Lucas (delegat), Mariona Escoda (P), Blanca García (P) i Eva Besa (P).

FEM 17
[A dalt] Fidel Noguera i Edgar Bisbal (entrenadors), Txema Crespo i Juan Carlos García 
(delegats).
[Al mig] Laura Crespo, Abril Marimon, Arés Noguera, Eva Besa (P), Lucí Aceitón i Gina 
Balcells.
[A baix] Maura Santó, Arian Martín, Ariadna Busqué, Blanca García (P) i Mariona Cabestany.

Amb el patrocini de

SERVISIMÓ
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BÀSQUET / LA VEU 

CB MARTORELL 63
CB IGUALADA 52

El CB Igualada dispu-
tava el passat dissabte 
11 de setembre la 2a 

jornada de la lliga catalana 
d’EBA. Els igualadins venien 
de guanyar en l’anterior jor-
nada al Tenea - C. B. Espar-
reguera, i en aquesta ocasió 
tocava visitar al C. B. Marto-

rell. El partit començava amb 
un cert avantatge per part dels 
igualadins, que tot i no estar 
encertats en la línia de tres, ar-
ribava al final del primer perí-
ode amb el resultat d’11-19 a 
favor. L’inici del segon quart 
també seria de domini iguala-
dí, que farien un parcial de 0 
a 12 en els primers 4 minuts. 
5 minuts abans de marxar als 
vestidors, el Martorell es va 
despertar i va dominar el par-

tit, per marxar a la mitja part 
amb un 24 a 33. L’inici del ter-
cer període seguiria sent del 
Martorell i a mitjans d’aquest 
quart aconseguien igualar el 
marcador i avançar-se. S’aca-
bava el tercer període amb un 
marcador de 46 - 40. L’últim 
quart, amb un mal encert 
dels igualadins, el Martorell 
va aconseguir allargar la dis-
tancia i acabar el partit amb 
un marcador de 63 - 52.

El Monbus CB Igualada cau a la pista del Martorell en la segona 
jornada de Lliga Catalana

BÀSQUET / LA VEU 

E l passat dissabte 11 
de setembre, al matí, 
una representació del 

Club Bàsquet Igualada va 
participar a l’ofrena floral al 
monument de Rafael Casa-
nova a Barcelona, en motiu 
de l’11 de setembre, Diada 

Nacional de Catalunya.
Diversos membres de la 
junta directiva, jugadors i 
tècnics, van ser presents en 
aquest homenatge a Rafael 
Casanova, conseller en cap 
de Barcelona que va ser una 
figura clau en la resistèn-
cia al setge de Barcelona els 
anys 1713 i 1714.

El CB Igualada, present 
a l’ofrena floral a Rafael 
Casanova

PÀDEL / LA VEU 

Familiars, amics i com-
panys del món del pà-
del igualadí van vo-

ler participar, aquest passat 
diumenge 12 de Setembre, 
en el 5è Memorial GABRI-
EL PEREZ ESCALANTE, al 
complex esportiu de l’Infinit.
Es va començar a jugar el 
primer torn a les 9:00h fins a 
les 10:15h, i el segón torn de 
10:15h a 11:30h. En aquest 
moment es va fer un “break” 
i seguidament es va iniciar 

un breu, però emotiu acte de 
recordatori, on els organit-
zadors i la família van tenir 
paraules pel Gabriel. Des-
prés d’uns moments de molta 
emoció, es va reiniciar el ter-
cer torn de 11:45h a a 13.00h i 
l’últim i quart torn de 13:00h 
a 14:15h on van participar-hi 
dels millors jugadors dels 
club igualadins i bons amics 
del Gabriel.
Per part de l’organització, es 
vol agrair l’ajuda dels col·la-
boradors i els detalls perso-

nals que van contribuir a la 
celebració d’aquest torneig. 
Aquest any hi havia 84 partici-
pants, entre jugadors i jugado-
res, que es van endur un “de-
tall-regal” cap a casa.  A part 
dels 84 jugadors/es (repartits 
en els quatre torns) també hi 
havia uns 35/40 familiars del 
Gabriel, que ja tenen aquest 
torneig com a dia de reunió 
entre ells, cosa que l’organit-
zació els omple d’orgull i satis-
facció.  El Memorial va acabar 
amb una botifarrada per tots.

84 persones participen al torneig de 
pàdel en record de Gabriel Pérez 

 

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

Doble suspensió
a partir de 120€

E-bike 200€
en 24 quotes

(sense interessos)

NOVETAT MENDIZ BIKES A LA CARTA
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FUTBOL / LA VEU 

Un grup de 50 nois i 
noies, entre els quals 
un grup d’APINAS, 

han estat protagonistes del 
nou projecte de la Fundació 
Barça, en col·laboració amb 
el Departament de Diver-
sitat i Inclusió del Club i la 
Masia. Tots els participants, 
amb diversitat intel·lectual, 
tenen més de 16 anys, i han 
estat proposats per diverses 
entitats socials que col·labo-
ren amb el Barça en aquest 
projecte.
Des d’APINAS expliquen que 
“quan des de la Fundació Bar-
ça se’ns va convidar a partici-
par al Barça Genuine, ja ens 
podíem imaginar la magnitud 
del projecte en el qual l’Esplai 
Àuria APINAS entrava a for-
mar part. Un projecte on la 
prioritat absoluta són els nois 

i noies que en formen part, 
com bé va quedar demostrat 
el passat 9 de setembre amb 
la primera jornada batejada 
com l’Open Day”.
L’Angel Guillorme, el Marc 
Jiménez i el Sergio Ramos 
van tenir l’oportunitat de par-
ticipar-hi en companyia de la 
voluntària Montse Tijero i la 
coordinadora de l’Esplai Ve-
ronica Vàzquez. Va ser una 
tarda molt emocionant que 
començava a les 3 de la tarda, 
quan se’ls hi feia entrega de la 
primera sorpresa de la tarda, 
les seves equipacions, que de 
seguida van córrer a posar-se.
Un viatge fins a les instal·laci-
ons de la ciutat esportiva Joan 
Gamper, que es va fer llarg a 
causa dels nervis. I uns nervis 
que van marxar de seguida 
quan van trepitjar la gespa. 
Dinàmiques, jocs i partidets 
en companyia de nois i noies 

de diverses entitats, amb un 
parell de gols i bones parades 
per part dels jugadors ano-
iencs, que van fer que els seus 
grans somriures no marxes-
sin en tota la jornada. I com 
a traca final, el president Joan 
Laporta els donava la benvin-
guda a les instal·lacions del 
Camp Nou, on els 50 parti-
cipants el rebien entre crits 
i amb la millor banda sono-
ra pel moment, l’Himne del 
Barça.
Fotos, vídeos i selfies. Molts 
selfies després, el president els 
va convidar a entrar a les ins-
tal·lacions i el museu, recor-
rent els passadissos, la sala de 
premsa, vestidors, etc. Però el 
millor estava per arribar. I és 
que després de passar el tú-
nel de vestuaris i trobar-nos 
a peu de camp, trobant-nos 
amb el lema “ Més que un 
club” just davant; vam enten-
dre que el que havíem viscut 
aquella tarda; no ho oblidarí-
em mai”.
Està previst que, entre altres 
activitats, l’equip Genuine de 
la Fundació Barça participi 
en Laliga GENUINE SAN-
TANDER, una competició 
organitzada per la Fundació 
Laliga en la qual es valoren els 
gols i també, i d’una manera 
molt especial, l’esportivitat, 
el joc net, el treball en equip, 
el respecte, la superació, i no 
només dels jugadors i jugado-
res, sinó també de l’staff tèc-
nic i l’afició. Tant és així que 
s’atorguen dos títols de lliga: 
un a el campió esportiu i un 
altre al campió de el joc net.

Tres joves d’APINAS formen part del 
nou Barça Genuine

FUTBOL / LA VEU 

E l club Esportiu més 
antic de la ciutat ha 
renovat el disseny de 

la samarreta i ha crescut amb 
número de fitxes federatives. 
Les noves incorporacions 
marquen l’inici d’una tem-
porada amb molt bones vi-
bracions.
Toni Codina, President de 
l’Ateneu igualadí de futbol, 
ha comentat les principals 
novetats d’aquest inici de 
temporada posant en relleu 
l’increment d’inscripcions 
arribant als 170 jugadors 
federats i un cos tècnic in-
tegrat per 30 entrenadors. 
“Respecte l’any anterior, s’in-
tegraran 40 joves esportistes 
més. Això és un creixement 
de la nostra entitat del 36%” 
i afegeix amb satisfacció “te-
nim ADN igualadí. La ma-
joria dels esportistes són de 
la nostra ciutat; només el 5% 
venen d’altres municipis de 
l’entorn”.
Segons el President aquest 
creixement en els equips de 
la base es deu al fet que “el 
club té projecte esportiu viu, 
basat en gaudir del futbol i 
no tant dels resultats d’un 
marcador”. No obstant, una 
de les apostes d’aquesta tem-
porada és el reforç de l’àrea 
esportiva amb el fitxatge de 
“El Peluso” (Jose Antonio 
Jurado Sanchez) provinent 
del C.E. Fàtima on ha estat 
els dos darrers anys coordi-
nant la base, i anteriorment 
va ajudar a pujar de cate-
goria al C.F. de la Pobla de 
Claramunt. “La seva figura 
impulsarà els equips base i 
millorarem en les dinàmi-
ques esportives”, ha aclarit el 
President.
Per la seva banda, el primer 
equip també presenta no-
vetats. “Les sensacions són 
bones. Estem preparats per 
començar”, subratlla amb 
confiança el tècnic arlequi-
nat Pepe Galàn. Els nouvin-

guts han demostrat un bon 
nivell en els partits de pre-
temporada, com és el cas de 
Jabir Allouchi i Morel Ndaye, 
que s’afegeixen a l’staff d’en-
trenadors del club, o de Rai-
mon Quilez que ha mostrat 
força i talent en atac. Cal su-
mar les incorporacions que 
venen de la base, com Ibra 
Maroufi, que s’estabilitza al 
primer equip, per reforçar 
una jove plantilla que amb 
“Xanco” (Albert San José) 
Arnau Mensa, Adri Vazquez 
o Sanchís com a homes forts 
de l’equip, sabran defensar els 
colors del club. S’estrenaran 
amb el primer partit de lliga 
contra el C.D. Riudebitlles el 
proper Diumenge 19/09, al 
camp municipal de Sant Pere 
de Riudebitlles.
Tots aquests canvis es veuen 
reflectits amb el nou disseny 
de la samarreta que portarà 
incorporat el nom dels juga-
dors. Gràcies al conveni amb 
la Penya blaugrana d’Igualada 
els equips base defensaran els 
colors blaugrana, mentre que 
el primer equip lluirà la tradi-
cional samarreta arlequinada 
de l’Ateneu.
El President Toni Codina as-
senyala que “El club te molts 
projectes de futur. També vo-
lem obrir la porta als equips 
femenins” però alhora es 
mostra prudent: “la falta d’es-
pais destinats a la pràctica del 
futbol a Igualada ens con-
diciona la bona marxa dels 
projectes”. Segons el Presi-
dent, “la distribució de camps 
municipals es complicada. A 
la ciutat tenim més de 1000 
fitxes federatives de futbol, i 
tanmateix només disposem 
de dos camps” es lamenta Co-
dina que recorda haver posat 
moltes solucions damunt la 
taula: “Estem treballant amb 
l’Ajuntament i altres clubs per 
aconseguir la millor solució 
per a tothom. Però està clar 
que la ciutat necessita voluntat 
política per poder solucionar el 
problema dels espais esportius”.

L’Ateneu Igualadí ja 
ho té tot a punt per a 
començar la temporada

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

FINANÇAMENT 12 MESOS SENSE INTERESSOS
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rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

LITERATURA / LA VEU 

Sílvia Soler, Fina Birulés, 
Jaume Copons, el col-
lectiu Lola Palau, Lluís 

Fortuny, Blanca Llum Vidal... 
són alguns dels noms que for-
men part de la programació 
de la 10a edició del Mercat de 
Lletres d’enguany, organitzat 
pel departament de Promoció 
Cultural i la Biblioteca Central 
d’Igualada.
El gruix de les activitats tindrà 
lloc el dissabte 25 de setembre 
a la Biblioteca Central i a la 
plaça de Cal Font. Tot i que el 
Mercat començarà a «escalfar 
motors» aquella setmana amb 
tres cites importants a la Bibli-
oteca: Dimecres 22 a les 18h, 
Sherezade Bardají presentarà 
l’espectacle familiar «Riurà bé 
qui riurà darrer!» basat en les 
faules de Jean de la Fontaine 
amb motiu dels 400 anys del 
seu naixement. Dijous 23 a 
les 19h, es farà un homenat-
ge al polifacètic Alexandre 
de Riquer basat en la seva 
obra «Quan jo era noi» amb 
la participació de Teresa Cos-
ta-Gramunt (comissària Any 
Riquer), Josep Maria Solà i 
Salvador Oliva. I divendres 24 
a les 19h, a la sala d’actes de la 
Biblioteca es durà a terme un 
magnífic concert de lied basat 
en la lletra del «Cançoner» de 
Feliu Formosa interpretat pel 
tenor Jorge Juan Morata i Joan 
Manau al piano.
Ja el dissabte 25 Fina Birulés, 
professora de filosofia i autora 
de diversos assaigs, serà l’en-
carregada de donar el tret de 
sortida a la diada del Mercat 
de Lletres, amb la seva parti-
cipació al Club de Filosofia a 
les 10:30h. Durant tot el dia 
se succeiran presentacions, 
tallers, contes i espectacles als 
diversos espais, dins de la Bi-
blioteca i a fora, a la plaça de 
Cal Font. Tot plegat amb l’ob-
jectiu de celebrar i compartir, 
durant tot un dia, amb qui for-
ma part del món de les lletres: 
escriptors, il·lustradors, poe-
tes i artistes en general.
A les 11:30h, Sílvia Soler pre-
sentarà la seva nova novel·la, 
«Nosaltres, després», que arri-
ba després de títols tant reei-
xits com «L’estiu que comença» 
o «El fibló». Tot seguit, puja-

ran a l’escenari de la plaça de 
Cal Font els escriptors del col-
lectiu literari Lola Palau, que 
aplega autors de les comarques 
centrals de Catalunya, entre 
els quals els anoiencs Josep 
M. Solà i Joan Pinyol. Plegats 
compartiran amb el públic un 
tastet del seu darrer recull de 
contes, «Dies de roses i vi», pu-
blicat per L’Albí Edicions; això 
serà a les 13h.
Per al públic jove i adult tam-
bé hi haurà a les 12h un taller 
de «lettering» i poesia a càrrec 
de l’artista Núria Rossell per 
crear postals amb els versos de 
Felícia Fuster, poeta i pintora 
de qui enguany es commemo-
ra el centenari del naixement. 
Aquesta activitat es durà a ter-
me a l’Espai Jove de la Bibli-
oteca i és per a majors de 16 
anys.

Actes per als infants
Per al públic familiar a les 
12:30h a la sala infantil, tindrà 
lloc el taller BitmaxCo, per a 
infants a partir de 6 anys, amb 
en Jaume Copons i Liliana 
Fortuny, creadors d’aquests 
personatges que protagonit-
zen la sèrie de novel·les gràfi-
ques per a primers lectors.
A la tarda, continuaran les 
propostes infantils: a les 17h a 
la plaça de Cal Font amb l’es-

pectacle «Poemes i contes per 
al meu amic Brutus», a càrrec 
de La companyia del príncep 
Totilau per a nens i nenes a 
partir de 3 anys. I a les 18:30h, 
a la sala infantil, un taller per 
conèixer el món de l’Isado-
ra Moon i la Mirabelle, per a 
infants a partir de 7 anys que 
els agradin les flors i la purpu-
rina, però també el món mis-
teriós dels vampirs.

La poesia, també present
La poesia també serà la prota-
gonista d’aquesta desena edi-
ció del Mercat de Lletres amb 

El Mercat de Lletres d’Igualada arriba a la 10a edició 
amb activitats literàries per a totes les edats

Els gruix d’esdeveni-
ments tindrà lloc dis-
sabte 25 de setembre 

amb autors com Sílvia 
Soler o el col·lectiu 

Lola Palau

tres propostes que tindran lloc 
a la tarda-vespre: a les 18h el 
guanyador del Premi de po-
esia Joan Llacuna 2020, Àngel 
Martínez Moreno, presenta-
rà i recitarà els versos de «El 
clot», amb l’acompanyament 
musical de Marta Carceller i 
la presentació a càrrec de Da-
vid Soler Ortínez. Més tard, a 
les 19h, Lluís Fortuny portarà 
l’espectacle «Connexions poè-
tiques» a la plaça de Cal Font, 
un recital on imatges i poemes 
es fusionen amb instruments 
en directe i una taula de Dj. 
I finalment a les 20h a la sala 

MÚSICA / LA VEU 

La Coral Infantil Els Ver-
dums va iniciar la seva 
activitat el 24 de desem-

bre de 1971. Des d’ençà que 
diverses generacions d’infants 
i joves anoiencs n’han pogut 
gaudir com a cantaires durant 
els darrers cinquanta anys. Al 
llarg d’aquest mig segle, nens 
i nenes d’entre tres i setze anys 
s’han trobat els dissabtes a la 
tarda per assajar i jugar en di-
ferents grups d’edat.
Després d’uns mesos a mig gas 
per la pandèmia, enguany la 
Coral Els Verdums durà a ter-
me diferents activitats per com-
memorar-ne l’ocasió, a més de 
les habituals colònies, carame-
lles o els concerts de Reis i de 
final de curs. Aquest dissabte 

les mesures de prevenció CO-
VID-19. Les inscripcions per 
al nou curs, dirigides a infants 
i joves nascuts entre el 2005 i el 
2018,  ja s’han obert, i són dis-
ponibles al correu electrònic 
coralelsverdums@gmail.com o 
a les xarxes socials de la coral 
(@ElsVerdums).

18 de setembre la coral ence-
tarà la temporada 2021-2022 
amb la Festa d’Inici de Curs, 
que se celebrarà a la Rambla 
de Sant Isidre, davant del Casal 
Popular El Foment, de 18:00h a 
20:00h, amb diferents activitats 
i jocs infantils oberts a tothom 
qui en vulgui gaudir, amb totes 

La Coral Els Verdums inicia el curs del 
seu cinquantè aniversari

d’actes de la Biblioteca, Blan-
ca Llum Vidal i Tònia Passola 
presentaran el recital «Només 
el gran desert dels telegrames 
muts» amb l’acompanyament 
al de Laura
Pastor, homenatjant també la 
poeta Felícia Fuster.
El Mercat de Lletres no seria 
possible sense la col·laboració 
de les llibreries i les entitats: 
Aqualata, Llegim?, Abacus, 
Cal Rabell, Òmnium Anoia i 
l’Associació per la Promoció 
de la Llengua Catalana que, a 
més, tindran parada a la plaça.

Reserva d’entrades
L’aforament és limitat, tant 
per a les activitats com per 
a les parades de la plaça, tal 
com indiquen les autoritats 
sanitàries. Per tal d’assistir 
com a públic a les activitats 
caldrà reservar les localitats 
per Internet a: www.tiquetsi-
gualada.cat, a partir del 12 de 
setembre. Només el concert 
del dia 24 és de pagament; la 
resta d’activitats són gratuï-
tes. Per això des de l’organit-
zació es prega que si, un cop 
agafada l’entrada, no s’hi pot 
assistir, s’avisi a la Biblioteca 
per poder cedir les entrades 
a altres persones.
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La Biblioteca Central 
d’Igualada estrena 
aquest curs un nou club 

de lectura per promoure de 
manera amena i lúdica la po-
esia entre el públic adult. Amb 
el nom de Va de poesia... Lle-
gim?, la Biblioteca vol apropar 
aquest gènere literari a tothom, 
comentant l’obra de poetes de 
tots els temps, des d’Antonio 
Machado a Joan Margarit. El 
moderador d’aquest club serà 
el filòleg Ivan Closa Martínez. 
Les inscripcions són totalment 
gratuïtes i es poden fer perso-
nalment a la Biblioteca o bé per 
via telemàtica (b.igualada.c@
diba.cat / 93 804 90 77). Les 
trobades del club es faran els 
dissabtes, cada mes i mig, a les 
11 del matí. 
La primera trobada del Va de 
Poesia...Llegim? és prevista 
per al dissabte 23 d’octubre, 
per parlar de l’obra Campos 
de Castilla (1912), d’Antonio 
Machado. La resta de poema-
ris i poetes que hi ha previst de 

conèixer al llarg del curs, de se-
tembre a juny, són: La voz a ti 
debida (1933) de Pedro Salinas; 
Antología poética de Gabriela 
Mistral; Bruixa de dol (1979) 
de Maria-Mercè Marçal; Ani-
mal de bosc (2021) de Joan 
Margarit; i Palabras para Julia 
(1979) de José Agustín Goyti-
solo .
Aquest club s’afegeix als altres 

Va de Poesia...Llegim?: el nou club de 
lectura de la Biblioteca Central 

LLIBRES / LA VEU 

Coincidint amb l’Any 
Riquer impulsat per 
la Generalitat de Ca-

talunya, Òmnium Anoia ha 
organitzat per al proper di-
jous 23 de setembre la pre-
sentació del llibre “Quan jo 
era noi” d’Alexandre de Ri-
quer, que recentment ha pu-
blicat Edicions l’Albí. El lli-
bre, el primer que va escriure 
l’artista anoienc, recull quin-
ze narracions ambientades 
en la seva infància a l’Alta 
Segarra, a la casa pairal de 
Can Bassols, a Castellfollit 
de Riubregós.
A més de la pròpia presenta-
ció del llibre es vol que l’ac-
te esdevingui un homenatge 
a l’intel·lectual i polifacètic 
artista nascut a Calaf l’any 
1856 i mort a Palma a finals 
del 1920. Ja fa mesos que el 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya 
va engegar els actes de l’Any 

Riquer, amb motiu del cen-
tenari de la seva mort, amb 
l’objectiu de recuperar l’obra 
de l’artista i de redescobrir 
aquest geni creador. Disse-
nyador, dibuixant, pintor, 
gravador, bibliòfil, exlibrista, 
escriptor i poeta, Alexandre 
de Riquer es considera una 
de les figures més rellevants 
del modernisme català.
L’acte de dijous 23 es farà a la 
Sala d’actes de la Biblioteca 
Central d’Igualada a les 19h 
de la tarda i hi participaran 
la comissària de l’any Riquer, 
l’humanista i escriptora Te-
resa Costa-Gramunt, i l’autor 
del pròleg del llibre, Josep 
Maria Solà. Es tracta d’un 
acte organitzat per Òmnium 
Anoia amb la col·laboració 
d’Edicions l’Albí, la Llibreria 
Llegim, la Biblioteca Central 
d’Igualada i l’Ajuntament 
d’Igualada. És gratuït i obert 
a tothom, però cal reserva 
prèvia d’assistència al web ti-
quetsigualada.cat.

clubs especialitzats de la Bi-
blioteca que funcionen a bon 
ritme al llarg de l’any: còmic, li-
teratura i cinema, filosofia, an-
glès i narrativa catalana. A més 
també hi ha els diversos grups 
del Club de lectura d’adults, 
més heterogeni, en què es co-
menten obres d’autors de tots 
els temps, tant en català i cas-
tellà com traduccions.

Òmnium Anoia organitza 
un homenatge a l’il·lustre 
calafí Alexandre de Riquer

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€
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L’Ajuntament d’Igualada 
per mitjà del Depar-
tament de Promoció 

Cultural i Relacions Instituci-
onals, d’acord amb les entitats 
promotores i persones que 
hi participen, organitzen la 
25a edició dels Premis Ciutat 
d’Igualada. Una convocatòria 
que agrupa els 9 premis exis-
tents i que promou la creació 
artística, cultural i social, en 
un sentit ampli, així com re-
conèixer els principals cre-
adors, tant en l’àmbit local, 
com nacional i internacional.
El termini general de presen-
tació de les obres dels Premis 

Ciutat d’Igualada finalitza 
aquest diumenge dia 19 de 
setembre.

El 19 de setembre també 
acaba el termini del premi 
Igual’ART
Simultàniament als premis, 
es convoca també el premi 
Igual’ART 2021/22 que té 
l’objectiu d’estimular la crea-
ció artística en l’àmbit local, 
dirigit a creadors de projec-
tes d’arts visuals inèdits en 
qualsevol de les seves dis-
ciplines: pintura, escultura, 
dibuix o gravat, com també 

Aquest diumenge 19 de setembre acaba el termini per als 
Premis Ciutat d’Igualada i l’Igual’ART

LLIBRES / LA VEU 

El proper dimecres 22 
de setembre a les 7 de 
la biblioteca municipal 

Atzavara d’Òdena acollirà la 
presentació del llibre de Do-
lors i Montse Bassa i Coll.
En aquesta obra escrita a qua-
tre mans, la Dolors i la Montse 
se sinceren per parlar-nos de 
la seva experiència, dels seus 
sentiments, de tot allò que han 
viscut des d’octubre del 2017: 
les converses a Brussel·les, la 
presó preventiva, el judici, la 

sentència i la seva reclusió al 
centre penitenciari Puig de les 
Basses. Cadascuna des d’un 
costat del vidre ens ofereixen 
dues visions complementàries 
sense defugir ni la política ni 
les reflexions més personals. 
La fermesa d’unes dones com-
promeses i inspiradores.
En el llibre, Dolors i Mont-
se Bassa expliquen com tota 
aquesta situació ha enfortit els 
seus lligams, fins al punt que 
Montse Bassa va decidir en-
trar en política per reclamar la 
llibertat de la seva germana i 

en fotografia, videoart o la 
combinació de qualsevol 
d’elles.
La convocatòria atorga un 
premi de 2.000€ per un pro-
jecte artístic a desenvolupar 
l’any 2022. En el moment 
del veredicte el premiat ob-
tindrà 1.000€, i 1.000€ més 
l’any següent, durant l’exe-
cució del projecte.
No s’acceptaran projectes 
que ja estiguin executats 
completament, però tampoc 
idees sense cap element rea-
litzat prèviament ni projecte 
ben definit. Les candidatures 

hauran de poder demostrar 
que la seva idea és executa-
ble, ja sigui com a responsa-
ble d’un projecte de comis-
sariat o a títol individual o 
bé agrupat en un col·lectiu. 
Poden optar-hi comissaris 
i artistes a títol individual o 
col·lectiu a partir de 18 anys, 
que presentin una proposta 
de creació d’acord amb les 
bases, la qual es pugui desen-
volupar en alguna de les sales 
disponibles del departament 
de Promoció Cultural, encara 
que no es descarta la propos-
ta d’accions fora d’aquests.

L’exconsellera Dolors Bassa i Coll 
presentarà el llibre “Carregades de raons” 
a Òdena

de la resta de líders indepen-
dentistes empresonats.
En aquesta presentació con-
versaran Carolina Telechea i 
Lozano, diputada a Congrés 
del diputats i Dolors Bassa i 
Coll, exconsellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya,  so-
bre l’obra i les seves vivències.
L’acte es durà a terme a la Bi-
blioteca municipal Atzavara 
d’Òdena a les 7 de la tarda, cal 
reservar plaça al telèfon 607 
38 24 87, imprescindible ins-
cripció prèvia.

MÚSICA / LA VEU 

El passat divendres 3 
de setembre, tingué 
lloc el primer concert 

celebrat a l’església de Sant 
Cristòfol de Fillol, Sant Martí 
de Tous. En el marc d’aques-
ta petita i cuidada església, 
el Quintet Momentum ens 
obsequià amb una deliciosa 
passejada pel Renaixement 
musical. Aquest quintet vo-
cal, nascut de la inquietud de 
cinc cantants del conservatori 
superior de música del Liceu, 
està integrat per dues sopra-
nos, una mezzosoprano, un 
baríton i un tenor. Ens oferi-
ren un ampli repertori amb 
música de T.L. Victòria, G.P. 
da Palestrina, H. Schütz, T. 

Tallis i d’altres. Finalitzaren 
amb dos bisos davant l’entusi-
asme del públic assistent.
Al sortir, vàrem poder tastar 
un pa de pessic casolà, re-
gat amb cava, gentilesa dels 

Excel·lent concert del Quintet 
Momentum a Fillol

Amics de Fillol. 
Un capvespre màgic, els que 
hi vàrem assistir en guarda-
rem un bon record. Desitgem 
que després d’aquest concert 
en vinguin molts d’altres!
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La Xarxa d’Igualada 
enceta el curs amb la 
proposta de Tutatis 

produccions teatrals Elmer, 
l’elefant de colors, que es po-
drà veure el proper diumen-
ge dia 19 de setembre, a ¼ 
d’una del migdia, al Teatre 
Municipal l’Ateneu. Aquest 
espectacle és una adapta-
ció del clàssic de la literatu-
ra infantil creat per David 
McKee, que ha venut més 
de vuit milions d’exemplars 
i s’ha traduït a més de cin-
quanta llengües. 
Un conte que permet trans-
metre als infants valors tan 
importants com la solida-
ritat, el respecte, l’amistat i, 
sobretot, la celebració de les 
diferències. Les entrades són 
a 6 € i a 5 € per als socis de La 
Xarxa, i es poden comprar a 
https://teatremunicipalate-
neu.cat/la-xarxa/.

Elmer o el valor de la diver-
sitat
L’Elmer és molt especial, no 
és del mateix color que els 
seus amics, sinó de pedaços 
de colors: groc, taronja, blau, 
vermell... És a dir, és un ele-
fant que no és de color ele-
fant. 
L’Elmer no és gens avorrit. 
Ha estat sempre l’elefant més 

divertit i enginyós de la ban-
dada i sempre els fa riure a 
tots. Un dia decideix deixar 
de ser diferent... 
Un espectacle on allò con-
vencional queda de costat, 
s’ensenya la importància de 
ser un mateix, transmetent 
valors positius tan impor-
tants com el respecte, l’accep-
tació, l’amistat, la confiança, 
la tolerància i la diversitat. 
L’obra, dirigida per Ruth 
Garcia, és interpretada per 
Mireia Casado i Marçal Bor-
rella. Un conte que ens ajuda 
a parlar de com som.

Una producció de Tutatis 
teatre 
Tutatis és una distribuïdora 
i productora amb més de 30 
anys d’experiència especialit-
zada en la creació de teatre 
de carrer, espectacles de tea-
tre familiar, gestió d’esdeve-
niments (cavalcades de reis, 
festes majors, esdeveniments 
per a empreses) i muntatge 
de programacions a mida per 
a tot tipus de clients.
A través de diferents com-
panyies de teatre familiar, de 
carrer i animacions, els seus 

Xarxa Igualada comença el curs amb “Elmer, l’elefant 
de colors” al Teatre Municipal Ateneu

espectacles han aconseguit 
prestigi i reconeixement en 
el territori espanyol i inter-
nacional, i han rebut premis 
a FETEN, Aalborg o Gaukler 
Festung.

Una tardor farcida d’espec-
tacles 
Per celebrar el seu 25è ani-
versari La Xarxa proposa 
l’espectacle de L’Estaquirot 
Teatre Els tres ossos, una re-
creació del conte La Rínxols 
d’or: una nena que capgirà 
la tranquil·la vida d’una fa-
mília d’ossos. L’espectacle es 

representarà el diumenge 3 
d’octubre.
La faula de l’esquirol és un 
espectacle de La Baldufa que 
ens farà reflexionar sobre la 
convivència. Descobrirem 
un eriçó esquerp i protector, 
i un esquirol amb ganes de 
saber i compartir. La com-
panyia lleidatana va rebre el 
Premio Nacional de Artes 
Escénicas para la Infancia y 
la Juventud 2020. L’obra ar-
ribarà a Igualada el 17 d’oc-
tubre.
Coincidint amb els actes de 
Santa Cecília, el diumenge 
14 de novembre, Samfaina 
de colors presenta Andrò-
mines un espectacle poètic 
que ens parla de la fugacitat 
del temps i de la capacitat 
que tenen els objectes esti-
mats de retornar-nos a un 
moment del nostre passat, de 
la nostra infantesa.
La Xarxa tancarà el trimes-
tre amb Com gat i gos el diu-
menge 12 de desembre amb 
la companyia Teatre Animat 
una companyia que barre-
ja les arts plàstiques, escè-
niques i audiovisuals. En 
aquesta ocasió ens expliquen 
la història d’en Nacho, un di-
buixant insaciable i una colla 
de les seves creacions.
Totes les representacions se-
ran els diumenges a 1/4 d’1 
del migdia.

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.

FEBRER DE L’ANY 1932.
EL MENJADOR DE “LA BENIFICÈNCIA IGUALADINA”, 
DEPENDÈNCIES SOCIALS I HUMANITÀRIES, UBICADES 
EN UN SECTOR DE L’ANTIC HOSPITAL D’IGUALADA.

Dades històriques:
Aquesta institució, suportada econòmicament per alguns em-
presaris, algunes entitats i també per donatius de particulars, va 
constituir-se al mateix 1932; essent inaugurada, el dia 8 de febrer 
de 1932, per l’alcalde Amadeu Biosca i unes quantes personalitats.

“La Beneficència Igualadina” va ser ubicada en una ala de l’antic 
Hospital d’Igualada (al Passeig Verdaguer); i, el seu menjador, 
que va ser inaugurat el 29 de febrer d’aquest any, ocupava un 
ampli espai, obert i ben sanejat, que se servia de les instal·la-
cions de la cuina de l’Hospital, tot oferint àpats a la persones 
humils i/o desafavorides i també a persones assistides en aquest 
centre sanitari. La base d’aquesta labor benèfica consistia sobre-
tot en una voluntat d’eradicar dels carrers la pobresa i la men-
dicitat, alhora que servir els aliments a persones assistides en 
llarga estança a l’Hospital . 

Més informació, com sempre, a La Biblioteca i a l’Arxiu Comarcal.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora i 
fotògrafa.

Típiques de l’època eren les taules quadrades 
de marbre, amb peus de ferro forjat; i cadires 
de fusta de cul rodó.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. 
Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons de Docu-
mentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-

lada (AFI). Material recentment 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 -sempre que si-
gui possible- el número de registre de la 
imatge en qüestió, en aquest cas el 00070.

Heus aquí: una de les poques fotografies del temps de La República!

LLIBRES / LA VEU 

Piera es convertirà en una 
renovada colònia esti-
uenca del SXXI els pro-

pers 25 i 26 de setembre amb 
motiu del nou festival literari i 
gastronòmic Degusta Llibres. 
La iniciativa, organitzada per 
l’Ajuntament de Piera en col-
laboració amb VilaDelLlibre.
CAT i Vadefoodies, omplirà els 
carrers del nucli antic del poble 
amb un mercat de 25 segells 
editorials independents i 21 res-
tauradors i productors locals, i 
oferirà durant tot el cap de set-
mana un programa d’activitats 
per a tot els públics on les no-
vetats editorials i les propostes 
gastronòmiques de proximitat 
aniran de la mà.
El Degusta Llibres vol recuperar 
l’esperit de les trobades socials 
que es feien a Piera als anys 40 i 
inicis dels 50 del segle passat, on 

la cultura tenia un paper desta-
cat, i que eren conegudes com a 
colònies estiuenques. I vol fer-
ho afegint el component literari 
a una trobada popular consoli-
dada en el calendari de festes de 
la vila, la fira Piera Degusta.
El festival se celebrarà en el cir-
cuit comprès pel carrer Jaume 
Fons, el carrer de les Abadesses, 
el carrer de la Plaça i el carreró 
de les Rodes, incloent-hi la pla-

ça del Peix i la plaça Joan Orpí. 
A partir de Casa Sastre, els vi-
sitants s’endinsaran en una veri-
table colònia estiuenca amb una 
decoració d’inspiració literària 
que omplirà tots els racons de 
llibres i propostes gastronòmi-
ques.
Respectant l’esperit de Piera De-
gusta, al llarg de tot el circuit es 
distribuiran parades d’editorials 
independents, de restauradors 

i de productors locals, amb 
espais especialment habilitats 
amb totes les mesures de segu-
retat perquè els visitants puguin 
gaudir de les lletres, de les tapes 
d’autors i dels vins de la zona.

Programa d’activitats
Durant tot el cap de setmana es 
presentaran novetats literàries 
amb escriptors de renom com 
Empar Moliner, Gemma San-
taló, Marc Cerrudo i Joan-Lluís 
Lluís. Tancarà el festival un con-
cert inspirat en la darrera novel-
la de Jordi Campoy. Pel que fa 
al sector gastronòmic, a més del 

El Degusta Llibres omplirà la vila de Piera 
de literatura i gastronomia

mercat de restauradors i pro-
ductors locals, s’oferiran pro-
postes de la mà de Toni Mas-
sanés, director de la Fundació 
Alícia, Núria Bàguena, investi-
gadora de la cuina i la gastrono-
mia, i Judith Càlix, directora de 
la revista Cuina, els quals analit-
zaran fins a quin punt YouTube 
està posant en risc la tradició 
culinària local. Hi haurà tallers 
de cuina, el tradicional berenar 
familiar de pa amb oli i xocola-
ta, un esmorzar de verema i un 
tast de formatges de la comarca 
maridats amb vins i cava amb 
l’afinador Sebastien Roueche. 
La colònia estiuenca oferirà 
també cinc vermuts literaris, 
un cicle de cultura local comis-
sariat per l’historiador Antoni 
Escudero, activitats familiars 
com tallers i sessions de con-
tacontes, i una exposició fo-
togràfica dels cinc anys de la 
Xarxa de Viles del Llibre.

El 25 i 26 de setembre se 
celebrarà aquest festival 
que inclourà un mercat 
d’editors independents, 

un de restauradors i 
productors locals 



AGENDA

la diversitat. Organitza Xarxa Igualada
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Tea-
tre Municipal l’Ateneu

VISITA GUIADA 
Piera 

“Elmer, l’elefant de colors”
Piera moderna. De la vinya a l’estiueig. 
En aquesta visita ens endinsarem en la 
vida de Piera dels últims 400 anys.
Diumenge a les 12 del migdia des de 
l’Ajuntament

FIRA DE LA VINYALA 
Òdena 

Nova edició de la Fira del cargol de vi-
nya. Tast de plats de cargols fets per res-
taurants de la zona.
Diumenge durant tot el dia al Parc de 
la Font

ANIMACIÓ INFANTIL 
Capellades 

“Taulell d’estiu” amb DeParranda. Amb 
el Taulell d’Estiu farem un seguit d’ac-
tes de Festa Major començant pel pregó, 
passant per l’havanera...
Diumenge a les 7 de la tarda al pati de 
La Lliga.

DIVENDRES 17 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació de llibre “Corín Tellado revi-
sited, vol. 2” dels Vendrell Brothers. Amb 
Rafa Moya i Javi Fernández. Acompanya-
ment musical de Red Pèrill.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

ESPECTACLE FAMILIAR 
Masquefa 

“Taulell d’estiu”, contes i molta gresca. Fes-
ta 10è aniversari de la Biblioteca
Divendres a les 6 de la tarda a la plaça 
Muriel Casals

CINEMA 
Calaf 

Presentació de “Gats?’, una pel·lícula cre-
ada pels nens i nenes del Casal del Poble.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Casino

CINEMA 
Capellades 

Projecció de la pel.lícula “Minari, histo-
ria de mi familia”. David, un nen corea-
no-americà de 7 anys, veu com a mitjan 
anys 80 la seva vida canvia d’un dia per 
l’altre quan el seu pare decideix anar a 
viure amb tota la família a una zona rural 
d’Arkansas
Divendres a les 7 de la tarda a La Lliga

DISSABTE 18

MÚSICA 
Capellades 

Concert a càrrec de “Romaní”. Romaní 
és un nou projecte propi de l’acordionis-
ta Pere Romaní, establert a Girona. El trio 
ofereix concerts i balls amb un repertori 
basat en composicions pròpies, cançons i 
gèneres de folk català i europeu.

Dissabte a les 7 de la tarda al pati de La 
Lliga

TEATRE 
Els Hostalets de Pierola 

“Bollywood, Bombay, Barcelona”, a càrrec 
de la companyia Duo Fácil y Liquido Tea-
tro. Tragicomèdia musical.
Dissabte a les 7 de la tarda al Casal Ca-
talà.

FESTIVAL D’ARTS ESCÈNIQUES 
Rubió 

Segona edició del Festival d’Arts Escèni-
ques de l’Alta Anoia amb teatre, circ i mú-
sica per a totes les edats.
Dissabte a partir de 2/4 de 6 de la tarda 
a costat del local social del Pla de Rubió.

DIUMENGE 19  

TEATRE 
Igualada 

“Elmer, l’elefant de colors”
Un espectacle on allò convencional queda 
de costat, s’ensenya la importància de ser 
un mateix, transmetent valors positius tan 
importants com el respecte, l’acceptació i 

DIMECRES 22

MERCAT DE LLETRES 
Igualada 

Espectacle familiar «Riurà bé qui riurà 
darrer!» basat en les faules de Jean de la 
Fontaine amb motiu dels 400 anys del seu 
naixement a càrrec de Sherezade Bardají.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

´PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Òdena 

Presentació del llibre “Carregades de ra-
ons” escrit a quatre mans per Dolors Bassa 
i Montse Bassa. Presentarà el llibre Caro-
lina Telechea que conversarà amb Dolors 
Bassa
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca l’Atzavara.

DIJOUS 23

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Quan jo era noi” 
d’Alexandre de Riquer, en un homenatge 
a l’autor calafí del qual enguany se’n com-
memora l’Any Riquer. Hi participaran la 
comissària de l’any Riquer, l’humanista i 
escriptora Teresa Costa-Gramunt, i l’autor 
del pròleg del llibre, Josep Maria Solà. Or-
ganitza Òmnium Anoia
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades 

L’autor capelladí Pere Mayans Balcells ens 
presenta el seu llibre “Cròniques negres del 
català a l’escola”. Pere Mayans és professio-
nal de la immersió lingüística i de l’ense-
nyament de la llengua en general, profes-
sor d’història de la llengua a la Universitat 
Oberta de Catalunya i autor de nombrosos 
llibres i de centenars d’articles.

   EXPOSICIONS

PLOU A L’ESCALA
Kima Guitart
La mostra forma part de la sèrie “Plo-
uen pregàries”, inspirada en les bande-
res d’oracions del Tibet i el Nepal amb 
cal.ligrafies de desitjos de pau,  pros-
peritat, salut, alegria...
Del 15 de juliol al 31 de desembre a 
Cal Roure

EL BOSC TRANSLÚCID. 
DE LA LLUM DEL BOSC
AL PAPER
Josep Perez Gonzalez
Obra inspirada en la natura, en els ca-
mins envoltats d’alzines, roures, pins, 
vinyes i camps de blat i recollida a través 

de la fotografia i apunts .
Fins al mes de setembre al Museu Molí 
Paperer

LLINDES DE LA CIUTAT
Exposició de fotografies d’inscripcions 
de dates que es troben a llindes, faça-
nes, etc. d’edificis d’Igualada. Les imat-
ges de Miquel Solà van acompanyades 
d’una ressenya històrica extreta dels 
llibres de la col·lecció local de la Bibli-
oteca Central d’Igualada.
Fins l’1 d’octubre a la sala d’exposici-
ons de la Biblioteca Central

LA PINTURA COM A 
HOBBY

44a edició de l’exposició de la Pintura 
com a Hobby que inclou obres de di-
versos artistes no professionals de la 
ciutat.
Del 17 de setembre al 3 d’octubre a la 
Sala Municipal d’Exposicions

RAIMON PANIKKAR: VIU-
RE L’AVENTURA INTER-
CULTURAL
Exposició que recull l’essencial de la 
vida i el pensament de Panikkar, po-
sant especial èmfasi en temes com la 
interculturalitat, la diversitat lingüísti-
ca i la força de la paraula.
Fins al 28 de setembre a la Biblioteca 
Municipal l’Atzavara

REC DISTRICTE CUL-
TURAL. UN BARRI EN 
TRANSFORMACIÓ
Mitjançant una instal·lació artística i 
vivencial, es podrà descobrir, a través 
de fotografies, audiovisuals i altres for-
mats expositius, la recuperació patri-
monial 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 Mu-
seu de al Pell

SENSE PARAULES
Carlota Jardí.
Del 18 de setembre al 30 d’octubre a 
Artèria, espai d’art
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Klimt, l’experiència immersiva”, 
una del tot imperdible “super” exposició

Un cop més Ideal Centre d’Arts 
Digitals de Barcelona, des 
del mes d’abril et segueix 

convidant a unes insòlites i admira-
bles exposicions, unes fantàstiques 
experiències creuades entre el món 
de l’art i de l’audiovisual de caràcter 
immersiu. Així, la tercera producció 
de gran format, a través d’un colos-
sal espectacle digital, et convoca a un 
fascinant recorregut centrat -aquesta 
vegada- en l’obra de l’icònic artista vi-
enès, Gustav Klimt. Això és, només la 
llum i la fotografia han estat capaços 
de transformar un ampli espai físic 
en una mostra visual que, realment, 
s’apodera de les parets i abraça tot 
el teu envoltant mitjançant diferents 
eines interactives (lents, un impor-
tant nombre de projectors, auricu-
lars de realitat virtual hiperrealistes) 
jugant a una interacció entre tu i les 
imatges a fi que et trobis dins del cor 
de la pintura i de les pròpies arquitec-
tures dels edificis que Klimt va deco-
rar. Realment, servint-se de les més 
universals obres d’aquest significat 
renovador i creador d’art, l’exposició 
és una pertinent invitació a una nova 
manera de viure l’art o, millor dit, 
d’experimentar l’art; atès que cada fi-
guració, cada detall pictòric d’aques-
tes obres mestres pren vida d’una for-
ma summament sorprenent gràcies a 
les tecnologies que recreen pantalles 
animades i en moviment.
Després d’una puntual introducció al 
context històric en el qual està inseri-
da la pròpia exposició, de seguida et 
situes en l’abast del Modernisme tant 
a la capital austríaca com a la capital 
catalana. Seguidament, la sala im-
mersiva es proposa com el més gran 
reclam per a la recreació de la vida 
i l’obra de Klimt. Una experiència 
submergida dins d’aquestes mateixes 
pintures, com si d’una invitació a una 

dansa es tractés; proposant-te una  vi-
vència multisensorial abraçada a l’estil 
inconfusible de les pintures de Klimt, 
en el seu bressar entre l’estètica moder-
nista i la mirada a unes dones d’unes 
incipients conviccions feministes. Val 
a dir, de retruc, que les dones de l’alta 
burgesia vienesa van ser la major font 
d’inspiració d’aquest artista, una casuís-
tica que va convertir-lo en un dels pin-
tors retratistes més cotitzats de la seva 
època.
I, al capdavall, el resultat d’aquesta 
mostra: un èxit aclaparador a propòsit 
d’una coproducció amb l’estudi bel-
ga Exhibition Hub, que es va estrenar 
simultàniament a la Galerie Horta, de 
Brussel·les, i al Centre Ideal, en un es-
pai que permet gaudir de projeccions 
de 360°, en 1000 metres quadrats de 
pantalla mitjançant aquesta experi-
ència visual d’immersió que esdevé 
tot un reclam per a descobrir –en una 
producció de no més de mitja hora- 
l’estreta relació entre les obres de l’èpo-
ca daurada de Klimt, com: “El petó” i 
“L’arbre de la vida”, entre d’altres, amb 
l’univers de l’arquitectura, especial-
ment en aquelles actuacions en què va 
intervenir en la decoració de notables 
edificis de la seva estimada Viena. Això 
fa que la capital austríaca guanyi un 
especial protagonisme en tota aquesta 
producció immersiva de gran format; 
oferint-te la possibilitat de viure en pri-
mera persona l’evolució de l’obra genuï-
na i incomparable d’aquest emblemàtic 
artista, impulsor del moviment estètic 
de “La Secessió”; que, endemés va con-
vertir-se –durant llargues dècades del 
segle XX- en tot un referent de l’estètica 
i de la moda més enllà dels confins de 
seu país. 
Aquest mes de setembre, amb més de 
100.000 visitants, aquesta extraordinà-
ria exposició es prorroga fins al 17 de 
novembre.

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa
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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

aperitiuscatalans@hotmail.com



Prison Break és de 
les millors sèries 

que s’han vist, amb 
un bon ritme narra-

tiu i un argument 
base sòlid.

Sèrie de TV (2005-2009). 
5 temporades. 90 epi-
sodis. Michael Scofield 

(Wentworth Miller) és un 
home desesperat en un situ-
ació desesperada. El seu ger-
mà Lincoln Burrows (Domi-
nic Purcell), condemnat a la 
pena capital està a l’espera de 
ser executat. Malgrat totes les 
evidències, Michael creu en 
la seva innocència, pel que 
decideix robar un banc per 
deixar-se atrapar i ser empre-
sonat a la mateixa presó que 
el seu germà. El seu objectiu: 
escapar junts.
Prison Break, a Netflix, va ob-
tenir en la seva primera tem-
porada una excel·lent acollida 
de públic als Estats Units -més 
notori en les seves valoracions 
que en la seva audiència to-
tal-, i una més que acceptable 
acollida per part de la crítica. 
Quant als seus premis, va ob-
tenir el Globus d’Or a la mi-
llor sèrie de drama i al millor 
actor en una sèrie dramàtica 
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Les millors Sèries

Prison Break, un clàssic sobre presons
La sèrie, amb les dues primeres temporades sensacionals, va captivar milions d’espectadors a tot el planeta amb 
una de les més sofisticades i espectaculars fugides d’una presó de màxima seguretat als Estats Units

per Wentworth Miller, encara 
que posteriorment només va 
aconseguir una nominació al 
seu tema musical en els pre-
mis Emmy -els premis oficials 
de la televisió als USA-.
La seva inclusió en el catàleg 
de Netflix Espanya i la seva re-
surrecció per a la temporada 
pasada han tornat a posar de 
moda Prison Break, el thriller 
carcerari que, durant la seva 
primera temporada, va tenir 
els espectadors enganxats al 
sofà seguint les peripècies de 
Michael Scofield, que entra a 
la presó per treure d’allí al seu 
germà, acusat d’haver assas-
sinat a la germana de la vice-
presidenta del govern. Mic-

hael té preparat un elaborat 
pla de fuga, que es tatua per 
tot el cos, però també s’hau-
ran d’enfrontar amb una gran 
conspiració que ha utilitzat al 
seu germà Lincoln com a cap 
de turc.
Prison Break és de les millors 
sèries que s’han vist amb un 
bon ritme narratiu i un argu-
ment base sòlid. La sèrie abas-
ta molt i es reparteix en moltes 
temporades. Els personatges 
aconsegueixen desenvolupar 
una personalitat que els carac-
teritza divinament i crear una 
clara empatia en l’espectador. 
Gran fil argumental. La sèrie 
és simplement brutal encara 
que -com en la majoria sèries- 
hagin episodis de farciment.
Prison Break va fer tot bé a 
del principi, no en va la seva 
estrena va ser una sensació. 
Va enganxar des de l’episodi 
pilot amb un ritme vertigi-
nós que no desentonava i amb 
una idea ambiciosa carregada 

d’enginy.
Michael Scofield, la ment bri-
llant de la sèrie, elabora un pla 
sense precedents, on el seu cos 
també forma part de la missió; 
en definitiva, mai abans un ta-
tuatge havia importat tant.
La presó és retratada de forma 
magnífica. L’hostilitat d’aquest 
ambient va potenciar la quali-
tat de la sèrie. Els reclusos no 
són actors de repartiment, de 
fet, alguns d’ells formen part 
essencial del pla d’Scofield; 
tot i que les lleialtats en llocs 
d’aquesta naturalesa poden es-

tar subjectes a canvis.
Michael Scofield i la seva 
capacitat per a planejar, i fins 
i tot, improvisar solucions 
enmig de conflictes de vida o 
mort, és el millor de la sèrie. 
El pla del protagonista és bri-
llant, però no infal·lible. No 
obstant això, els seus recursos 
i idees per sortir de dificultats 
semblen inesgotables.
També destaca el paper de 
T-Bag, interpretat per Robert 
Knepper, un dels interns més 
perillosos de Fox River, i tam-
bé un dels més astuts.
Allargar de forma innecessà-
ria un projecte meravellós és 
el més reprotxable d’aques-
ta sèrie. El nivell de les dues 
primeres temporades va ser 
superlatiu, però també insos-
tenible.
En fi, Prison Break és una sèrie 
que ens va regalar moments 
inoblidables, però que lamen-
tablement no va poder mante-
nir el seu rendiment inicial.

Michael Scofield, el 
personatge principal, 
i la seva capacitat per 

a planejar, 
i fins i tot, improvisar 

solucions enmig 
de conflictes de vida 
o mort, és el millor 

de la sèrie. 
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Tota la informació de la teva comarca en un clic



Gràcies per con�ar en nosaltres

Pg. Verdaguer, 36 · IGUALADA · Tel. 93 804 00 25 
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 16 h (no tanquem al migdia)

Av. Barcelona, 67 · Vilafranca del Penedès · 93 892 05 14 
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments

Et regalem 
aquest PACK*

valorat en 40€

*"Per la compra d'una crema
 o tractament de la línia Dermapeel PRO, 

et regalem aquest kit 
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Amor a la Irlanda rural
A Tous •  Una canción irlandesa

REDACCIÓ/ 

Jamie Dornan (Cincuenta sombras 
de Grey) i Holliday Grainger (Los 
Borgia, One Strike) interpreten a 

dos obstinats i joves amants de la Ir-
landa rural, les famílies de la qual es 
troben en disputa per una franja de 
terreny molt cobejada que separa les 
seves granges.
Anthony es passa el dia treballant al 
camp, esgotat pel constant menys-
preu del seu pare. Un dia, el seu pare 
l’amenaça amb desheretar-lo i lliu-
rar-li la granja familiar al seu cosí es-
tatunidenc Adam. La jove Rosemary, 

al principi, sembla guardar-li rancor 
a Anthony per les múltiples ocasions 
en què aquest la va avergonyir en la 
infància, però les espurnes aviat salta-
ran entre ells. La seva mare Aoife s’es-
força per unir a les famílies i apartar 
les seves diferències abans que sigui 
massa tarda.
Just quan Anthony sembla reunir el 
coratge per a enfrontar-se als seus 
sentiments reprimits cap a Rosemary, 
el seu cosí Adam intervé amb un pla 
que inclou unes vint-i-quatre hores 
màgiques a Manhattan. Quant hi ha 
de veritat en això que l’amor veritable 
sempre guanya?

Trencament del comunisme
El racó del Cineclub •  Queridos camaradas

REDACCIÓ/ 

Marta, Desi, Soraya i Bea, 
amigues inseparables en 
l’adolescència, tornen a 

trobar-se al barri per a reviure una 
autèntica i tragicòmica amistat. Una 
realitat que les obligarà a enfrontar-se 
a aquelles adolescents que van ser i a 
les dones que volen ser. Gairebé sense 
adonar-se, s’ajudaran a prendre deci-
sions importants en les seves vides. El 
pas del temps i el diferents que són 
no serà excusa perquè la seva amistat 
prevalgui sobre tota la resta. 
El punt de partida de Chavalas és tan 
excel·lent com les seves quatre actrius 
protagonistes. Vicky Luengo, Caroli-
na Yuste, Elisabet Casanovas i Àngela 
Cervantes tenen una naturalitat i una 

desimboltura absolutament refres-
cant, troballes als quals cal sumar el 
fotògraf de noces, batejos i comuni-
ons interpretat per José Mota, que et 
fa plantejar-te si totes la botigues de 
fotografia en les quals has entrat no 
estaven regentades per ell o algú que 
s’hi assemblava molt.
No obstant això, per explicar la his-
tòria d’una fotògrafa que, després de 
moltes anades i vingudes, troba a la fi 
el seu lloc com a artista, es troba una 
mica a faltar una major cura de la di-
mensió estètica de la pel·lícula.
Rodríguez Colás, directora, intenta 
allunyar-se dels clixés que s’han en-
senyorit durant tant de temps de la 
perifèria (delinqüència, drogues) per 
a apostar per una comèdia lluminosa, 
costumista i molt generacional.

Amigues de barri
Estrena •  Chavalas

REDACCIÓ / 

1962. El govern comunista està 
sembrant el caos a la ciutat in-
dustrial de Novocherkassk. Quan 

el règim puja els preus dels aliments i 
productes de primera necessitat, els 
treballadors de la ciutat es rebel·len i 
es declaren en vaga. És llavors quan es 
produeix una massacre sense mesures. 
Tot això ocorre a ulls de Lyudmila, una 
membre del partit comunista local i 
una gran defensora dels ideals del rè-
gim. No obstant això, aquest fet farà 
que els seus ideals i lleialtat al règim 
canviïn radicalment, sobretot quan la 

seva filla sigui una de les que resulten 
ferides a les revoltes. Queridos cama-
radas examina què va passar quan el 
poble en vaga va decidir que el partit 
ja no els representava, tocant una altra 
cançó per a reclamar la seva perduda 
dignitat moral. No sabem si Putin esta-
rà content amb aquest feroç retrat de la 
brutalitat del règim comunista envers 
el seu poble, aquests obrers que havi-
en fet de la Unió Soviètica un búnquer 
anticapitalista on, suposadament, la 
igualtat d’oportunitats, la solidaritat de 
classe i la misèria compartida s’havien 
convertit en una tornada que tots se 
sabien de memòria.



CHAVALAS
Espanya. Comèdia. De Carol Rodríguez Colás. Amb 
Vicky Luengo, Carolina Yuste, Elisabet Casanovas, Àngela 
Cervantes
Marta, Desi, Soraya i Bea, amigues inseparables en l’adoles-
cència, tornen a trobar-se en el barri per a reviure una au-
tèntica i tragicòmica amistat. Una realitat que les obligarà a 
enfrontar-se a aquelles adolescents que van ser i a les dones 
que volen ser. Gairebé sense adonar-se, s’ajudaran a prendre 
decisions importants en les seves vides.

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. 

    QUERIDOS CAMARADAS
Rússia. Drama històric. De Andrei Konchalovsky. Amb 
Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Alexander 
Maskelyne,
Novocherkask, Unió Soviètica, 1962. Lyudmila és membre 
del partit comunista local. Ella defensa els ideals del règim 
comunista i menysprea tot tipus de dissidència. Durant una 
vaga laboral en una fàbrica de motors, veu com l’exèrcit ma-
nat pel Govern dispara als protestants i comet una massacre. 
Aquest succés canviarà la seva visió de les coses.

    UNA CANCION IRLANDESA
Regne Unit. Romàntica.  De John Patrick Shanley. Amb 
Emily Blunt, Jamie Dornan, Jon Hamm
Anthony es passa el dia treballant en el camp, esgotat pel 
constant menyspreu del seu pare. Un dia, el seu pare li 
amenaça amb desheredarle i lliurar-li la granja familiar al 
seu cosí estatunidenc Adam. La jove Rosemary, al principi, 
sembla guardar-li rancor a Anthony per les múltiples oca-
sions en què aquest la va avergonyir en la infància, però les 
espurnes aviat saltaran entre ells. 

DUNE
EEUU. Ciència-ficció. De Denis Villeneuve. Amb Timothée 
Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac
Arrakis, el planeta del desert, feu de la família Harkonnen 
des de fa generacions, queda en mans de la Casa dels Atrei-
des després que l’emperador cedeixi a la casa l’explotació de 
les reserves d’espècia, una de les matèries primeres més va-
luoses de la galàxia i també una droga capaç d’amplificar la 
consciència i estendre la vida. El duc Leto, la dama Jessica i 
el seu fill Paul Atreides arriben a Dune amb l’esperança de 
recuperar el renom de la seva casa.

    ADIOS IDIOTAS
França. Comèdia. De Albert Dupontel. Amb Virginie Efi-
ra, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Adèle Galloy
Quan Suze Trappet s’assabenta als 43 anys que està greu-
ment malalta, decideix anar a la recerca del fill al qual es va 
veure obligada a abandonar quan ella tenia 15 anys. La seva 
cerca administrativa li farà conèixer a JB, un cincuentón en 
plena depressió, i al senyor Blin, un arxiver cec amb un en-
tusiasme impressionant. Els tres s’embarquen en una cerca 
tan espectacular com improbable.
 

    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: 17:45
Ds: 20:00
Dc: 17:45

ADIOS, IDIOTAS 
Ds: 17:45
Dg: 20:00
Dc: 20:00

EL ESCUADRON SUICIDA 
Dv: 20:00
Dg: 17:00

QUERIDOS CAMARADAS (cine-
club) 
Dj: 20:00
Dj: 22:15

1/DUNE
Dv a Dj: 18:15
1/EL BEBE JEFAZO: NEGOCIOS 
DE FAMILIA
Ds: 16:00
1/D’ARTACAN Y LOS TRES MOS-
QUEPERROS
Dg: 16:00

2/NINJA A CUADROS 
Dv Dll a Dj: 17:00
2/SHANG-CHI Y LA LEYENDA 
DE LOS 10 ANILLOS
Dv Dll Dc i Dj: 19:00/22:00
Ds i Dg: 16:25/19:00/22:00
Dt: 19:00
2/SHANG-CHI Y LA LEYENDA 
DE LOS 10 ANILLOS (VOSE) 
Dt: 22:00

4/ QUIEN ES QUIEN?
Dv Dll a Dj: 17:00
4/ DUNE
Dv Dll a Dj: 19:15
Ds i Dg: 16:00/19:15
4/ GARCIA Y GARCIA
Dv a Dj: 22:30

5/DUNE
Dv a Dll Dc i Dj: 17:15/20:30
Dt: 17:15
DUNE (VOSE)
Dt: 20.30

6/NINJA A CUADROS 2 
Dv Dll a Dj: 18:00
Ds i Dg: 16:15/18:00
6/A TODO TREN
Dv a Dj: 20:00
6/FREE GUY
Dv a Dj: 22:10

7/QUIEN ÉS QUIEN? 
Dv Dll a Dj: 19:50
Ds i Dg: 15:55/20:15
7/AFTER. ALMAS PERDIDAS 
Dv i Dc: 17:30/22:15
Ds i Dg: 18:00/22:15
Dll Dt i Dj: 17:30
7/CANDYMAN 
Dll Dt i Dj: 22:15

8/LA PATRULLA CANINA  
Dv a Dj: 17:20
8/MALIGNO
Dv a Dj: 19:30/21:55

UNA CANCION IRLANDESA
Ds: 17:30
Dg: 19:20
LA MUJER DEL ESPIA
Dg: 17:30

Av. Manresa, 94 · Òdena
Tel. 620378904
De dilluns a diumenge de 10h a 15.30h
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA
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Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

EL CAMPANAR

El municipi de Sant Martí Sesgueioles

El municipi de Sant Mar-
tí Sesgueioles, de 3,87 
km 2,s és situat al S de 

Calaf i envoltat pels termes de 
Calaf, els Prats de Rei i Pujalt, 
que toca les mateixes cases de 
la vila. Té una superfície de 
3,8 km2 i compta amb prop 
de quatre-cents habitants. El 
poble de Sant Martí Sesgueio-
les (647 m altitud) es va origi-
nar dins el primitiu terme del 
castell de Vilallonga, esmentat 
des del 1022, bé que una mica 
desplaçat de la ubicació del 
terme actual. Sembla que era 
situat a prop del cementiri. El 
nou poble es devia establir al 
cim i al pendent del puig, vers 
el lloc on el 1550 es va cons-
truir una església nova, de la 
qual encara resta el campanar. 
A conseqüència del notable 
augment que la població patí a 
mitjan segle XVI es construïren 

Un campanar de forma quadrangular com 
l’actual ja formava part de l’antiga Església 
del Puig. Quan aquesta fou enderrocada 
el segle XVIII i la bastiren al bell mig del 
poble, el vell campanar quedà orfe de l’Es-
glésia i, encara avui, com es pot observar, 
resta solitari.
El seu origen hem de cercar-lo al segle 
XVI, concretament l’any 1550. La forma 
que presenta actualment com a obra aca-
bada data de l’any 1708 en què el mestre 
Joan Reinald l’enlairà vint-i-nou pams, se-
gons un projecte anterior ideat pel mestre 
de cases Marc Godier, el 1962. A día d’avui 
encara té les campanes i la curiosa maqui-
nària del rellotge que figuraven a la façana. 
Actualment aquest es troba a La Fàbrica.

La capella actual es va començar sobre les runes d’una 
antiga esglesiola romànica, tot aprofitant bona part de la 
pedra d’aquesta, el 29 d’agost del 1689. La seva construc-
ció no trigà gaire en acabar-se ja que un any més tard, el 
3 de juny de 1699, es concedí llicència per a què fos bene-
ïda. Aquest esdeveniment se celebrà dos mesos després, 
el dia 23 d’agost.
S’hi va fer una restauració l’any 1945, perquè havia estat 
profanada el 5 d’agost de 1936. L’any 1991, degut que el 
seu estat amenaçava ruïna, s’efectuà una segona i impor-
tant remodelació que afectà a bona part de l’edifici, tant 
l’interior com l’exterior, pensada per a que durés anys.

CAPELLA DE SANT VALENTÍ

Ajuntament 
de Sant Martí 
Sesgueioles

Especialistes en paisatgisme i jardineria
Disseny, construcció, reforma, condicionament i conservació del 
seu jardí.

Englobem: vegetació, hidràulica, piscines, pèrgoles, il.luminació, 
mobiliari, etc.

un ambient 
diferent,

una sensació 
a part

rocbarnils@jardineriabenplantats.com

noves cases entre la nova esglé-
sia i la riera, a l’actual Carrer 
Vell, on es conserva una por-
talada de la vila d’arc ogival o 
gòtic, al carrer Major o de Baix, 
a la Plaça, al Pati, la Rambla i al 
carrer del Roser, En aquest sec-
tor del poble queden cases com 

la Rectoria Vella, amb restes de 
finestrals i estructures dels se-
gles XVI i XVII.
Al segle XVII es construïren 
noves cases a la dreta de la ri-
era. Això féu que el 1779 es co-
mencés l’edificació al centre de 
la població de l’església actual. 

LA FÀBRICA
Antiga nau industrial que als anys 20 era 
una fàbrica de mantes, activitat d’impor-
tància a Sant Martí Sesgueioles amb cen-
tenària tradició de fabricació de mantes 
de llana amb telers manuals. El funda-
dor d’aquesta fàbrica va ser Josep Torelló. 
Posteriorment, i durant els anys 60-70, 
va ser una granja de porcs. Actualment 
l’Ajuntament de Sant Martí és propietari 
d’aquesta fàbrica convertida, despés d’una 
important reforma, en l’actual local social i 
polivalent del poble. 
Es tracta d’un edifici en testera amb faça-
na principal a l’Avinguda Catalunya amb 
obertures d’arc rebaixat. L’estructura cons-
ta de parets de pedra calcària amb un re-
juntat de morter de calç. La cobertura a 
dues aigües és a base de teula àrab sobre 
base de peces ceràmiques suportades per 
cabirons i corretges de fusta, tot el conjunt 
es recolza sobre 9 encavallades d’uns 14 
metres de llum



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



Sudokus

Nivell alt
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Entre la conducta i el capteniment, la manera d’anar fent i desfent 
/ 2. Bèstia de penya feta d’àrids. No tocaré bé, per això em dedicaré a cuidar oques / 3. Un 
primer del menú. Té una retirada a en Tito, aquest ocell. Principis de declaració / 4. Com-
pany en el negoci, l’invertit. Ni per fumar ni per rosegar, són tubs per transvasar / 5. Quan 
l’afer afecta la norma no es pot dir que no hi hagi dret. Dolça criatura hitchcockiana / 6. 
Centre històric de Ribes. El traïdor del desert. A veu i a vot / 7. Estil de navegació que porta 
conseqüències. Se sent com un esclau, a La Caixa / 8. Per asseure-s’hi primer cal haver-ne 
sentat. Ingesta financera / 9. No acaba de fer el pes. Va tan beguda que cau d’esquena / 10. 
Castiga l’illa de l’Eco. És a la bola com a la teula la teulada / 11. A vot i a veu. Maltracta-
ment continuat al fetge. Al cor d’en Carles / 12. Angoixa bronquial. Pausa musical inversa, 
com la parada de Trevi / 13. Defunció amb calers pel mig. Hagiografia de senyoresteve.

VERTICALS: 1. Parent de la xinxa, el saberut. Aquest jugador de bàsquet és idèntic a en 
Bernat, el crític francès / 2. El millor amic del gos. Formes cefàliques dels alls. Breu frag-
ment d’un fragment / 3. Per fer el formatge que fa ha de ser força matinera. És al mar com 
la piscina a la banyera / 4. Plego la faldilla que gairebé friso. Conreadors de pasta i lletra 
inclinada / 5. Mala dot. Travessar de costa a costa. Marxa de Pratdip / 6. I entra a Rubí. 
Semblaria apilada, però en realitat està obstruïda. Ara en el caos / 7. Aigua gasada, potser 
és que no l’has tastada. Trobis d’alguna manera les eines de fuster / 8. Truca per baix, con-
tra el rentamans. En matèria de claror no gaire generosa / 9. Illa feta de típica fusta portu-
guesa. Malura de la vinya (per un blindatge del clima?) / 10. Diminutiu per excel·lència. 
Sembla un tumor, però és conjuntivitis. Ruc escuat / 11. Travessem de costa a costa, però 
no tant de pressa. Lapidació segons la versió popular / 12. Rebesàvia, que per generació és 
la que fa tres. Primera màquina de cosir.

passatemps
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Troba les 7 diferències

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

1                         
2                        
3                      
4                       
5                      
6                     

7                     
8                     

9                    
10                        
11                      
12                        
13                      

 

C O M P O R T A M E N T 

I S A R D   O C A T E R 

M   T I T O N I D   D E 
I C O S   P I P E T E S 

C A N O N I C   I R M A 

I B E   A L A C R A   V 

D E R I V A   L A C A I 

  C A T E D R A   O P A 

P E   A G A I R B M E   
I S O L A   B O L A D A 

V   C I R R O S I   R L 

O F E C   A T A M R E F 
T R A S P A S   A U C A 
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          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
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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



Setembre
17: Robert Bel·larmino; Pere d’Arbuès.

18: Josep de Cupertino; Ferriol; Sofia; Irene. 
19: Gener; Maria de Cervelló .

20: Andreu Kim Taegon; Eustaqui; Càndia .  
21: Mateu ; Ifigènia; Celina.

22: Maurici; Digna; Fèlix IV, papa  
23: Tecla; Andreu; Lli o Linus 

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

Josep Galtés Quintana

La seva esposa Pepita Pareta; fills: M. Esther i Xavi; Meritxell i Francesc; Xavi i Montse; 
nets: Ivete, Ruth, Mireia, Ingrid, Jordi, Xavier i Aina; besnet: Nil,  i la resta  família donem les 
gràcies per les mostres de condol i amistat rebudes.

Ens ha deixat el 10 de setembre a l’edat de 85 anys.

Vilanova del Camí, setembre 2021.

En record de:

PREGÀRIA A L'ESPERIT SANT

Esperit Sant: Tu que m’obres els ulls a tot, que il·lumines tots els camins 
perquè jo aconsegueixi  el meu ideal. Tu que em dones el do diví de perdo-
nar i oblidar el mal que em fan i que en tots els instants de la meva vida ets 
amb mi, vull amb aquest curt diàleg agrair-te tot i con�rmar una vegada més 
que mai vull separar-me de Tu, per major que sigui la il·lusió material. 

Desitjo estar amb tu i amb tots els meus éssers estimats a la gràcia perpètua. 
Gràcies per la teva misericòrdia per mi i els meus. Agraeix la gràcia assolida 
MGI
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Mare, 
Digueu-me què li han fet al riu que ja no canta.
Rellisca com un barb mort sota un pam d’escuma blanca.
Mare, 
El riu ja no és el riu, abans que torni l’estiu.
Mare, 
Digueu-me què li han fet al bosc que no hi ha arbres.
A l’hivern no tindrem foc ni a l’estiu lloc on aferrar-nos.
Mare, 
El bosc ja no és el bosc.
Sí, mare, ja fa sis anys que ens vas deixar, i et trobem a faltar.
Eres la mare perfecta, com sou totes les mares. 
La persona que estava allà quan la necessitaves, 
la persona que ho donava tot a canvi de res, 
una persona amable, simpàtica, senzilla i treballadora. 
Escrivies poesia,
I jo et preguntava: i com ho fas?
I tu em deies: escric les primeres paraules i la resta em van 
venint, 
com un infant fa les seves primeres passes, per aprendre a ca-
minar.
Dels problemes, en feies anècdotes, 
De les males estones, en feies bons moments, 
Sempre amb aquell vers curt, que sempre tenies a punt.
Tranquil fill, el Senyor et tanca una porta però t’obre una fines-
tra.
Encara et veig asseguda a la platja, mirant el mar, 
No necessitaves res més, eres feliç.
I acabo com he començat, com comença i acaba la vida, 
Amb el teu cantautor preferit: Joan Manuel Serrat.
Mare, 
Si no hi ha pins, no es fan pinyons, 
Ni cucs, ni ocells.
Mare, 
On no hi ha flors, no es fa abelles, cera ni mel. 
Mare, 
Que el camp ja no és el camp.
Gràcies mare, per fer de nosaltres qui som!

Família Vilarrúbias Torres

En record de la mare, 
Berta Torres Ribera

ESGLÉSIA / LA VEU 

Missa en record dels 
màrtirs de la per-
secució religiosa 

Avui divendres, dia 17, a les 
8 del vespre a la basílica de 
Santa Maria s’oficiarà aques-
ta Missa coincidint amb l’ani-
versari dels qui foren afuse-
llats davant del cementiri de 
la Pobla de Claramunt. Des-
prés de celebrar l’Eucaristia 
a l’altar major de la basílica 
s’anirà a la cripta on reposen 
les despulles de molts d’ells i 
farem la pregària final.

Festa de la Mare de Déu de 
la Soledat
La festa de la parròquia 
igualadina es va escaure el 

proppassat dimecres però se 
celebrarà festivament amb 
tota la feligresia en les 3 mis-

Activitats a les esglésies igualadines
ses dominicals dels dies 18 
i 19 de setembre -dissabte a 
les 19h, i diumenge a les 11h 
i a les 19h- ja que l’aforament 
del 70%, actualment vigent, 
no permet de celebrar-ho en 
un sol acte festiu.

Festa de la Mare de Déu de 
la Guia
El proper dijous dia 23 de 
setembre a les 7 de la tarda 
a l’església del Roser tindrà 
lloc, com cada any, la seva 
festa amb els veïns del carrer 
de l’argent de la nostra ciu-
tat que la tenen per patrona 
i tots els devots i fidels que 
vulguin participar-hi. En 
l’Eucaristia es tindran pre-
sents els difunts que ens han 
deixat aquest darrer any.
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Genar Esteve  
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

El problema més fre-
qüent de salut bu-
codental en infants 
és, per descomptat, 

la càries dental. Aquesta 
patologia mai havia estat 
tan estesa entre la població 
infantil com ara. Estudis 
recents demostren que 1 de 
cada 10 infants de 2 anys, un 
28% dels infants de 3 anys 
i un 50% dels infants de 5 
anys ja té una o més càries 
dentals. Quasi res!

Per combatre la càries és 
necessària la implicació 
total dels pares, familiars 
i adults a càrrec per en-
senyar als més petits com 
realitzar una bona higiene 
bucodental. Amb l’orien-
tació adequada adoptaran 
ràpidament uns bons hà-
bits d’higiene que forma-
ran part per sempre de la 
seva rutina diària.

No obstant això, tot i que 
és possible que els petits 
de casa participin de la 
raspallada de forma entu-

siasta i estiguin disposats 
a aprendre com fer-la, 
és comú que en aquestes 
edats no tinguin el con-
trol ni la concentració per 
rentar-se les dents per si 
mateixos de forma total-
ment correcta. Per tant, 
serà necessària la super-
visió i ajuda durant el 
raspallat de les dents per-
què es retiri tota la placa 
i els bacteris. Després de 
la raspallada es recomana 
prestar atenció als punts 
negres o blancs, que po-
den ser senyals de càries 
dentals.

Punts importants que 
cal tenir en compte:

El raspallat:
Tan aviat com l’infant tin-
gui una dent, s’ha d’inici-
ar el raspallat diari. Amb 
una petita quantitat de 
pasta dental i un raspall 
de dents especial amb 
cordes suaus el raspallat 
serà agradable i fins i tot 
divertit.

La quantitat de pasta o cre-
ma dental:
Als 3 anys d’edat, la quanti-
tat de pasta o crema dental 
augmenta de mida. Cal que 
aquesta contingui fluor per 
ajudar a prevenir les càri-
es i en aquesta edat és im-
portant trobar una pasta o 
crema amb un sabor que els 
agradi i ensenyar-los a no 
empassar-se la pasta, enca-
ra que no sàpiguen glopejar 
aigua i escopir.

El moviment de la raspa-
llada:
Sabies que la direcció del mo-
viment de la raspallada no és 
important? El que és fona-
mental és netejar cada dent 
completament: cap amunt, 
cap avall, dins i fora. És pos-
sible que en aquest punt el 
teu nen/a oposi resistència, 
ja que de natural els més pe-
tits només es concentren en 
el raspallat de les dents del 
davant. Un truc que pot aju-
dar-te a fer que es raspallin 
totes les dents és mitjançant 
un joc: “trobar les dents ocul-

Higiene bucodental infantil

tes”, o acabar de fer la raspa-
llada tu mateix.

L’excés de sucre
A més de la raspallada i d’usar 
la quantitat de pasta dental 
apropiada segons l’edat, la die-
ta de l’infant té un paper fona-
mental en la seva salut dental. 
El sucre és el vilà número 1 
entre els més petits i com més 
temps les seves dents estiguin 
exposades a aquest additiu 
tan freqüent, més gran serà el 
risc que pateixin càries. Cara-
mels, xiclets i xocolates, entre 
d’altres, impregnen la boca i 
les dents de sucre i poden ar-
ribar a ser molt perjudicials. 
Per això, és important que 
t’asseguris de rentar-los-hi les 
dents després que mengin 
aliments ensucrats i limitar la 
seva ingesta sempre que sigui 
necessari, ja que un consum 
excessiu de sucre tampoc és 
beneficiós per a la salut global.

Les revisions i exàmens 
dentals
Durant les visites al pe-
diatre, és freqüent que es 

revisin dents i genives 
per comprovar la seva 
salut. Si s’observa algun 
problema, el pediatre 
transferirà a l’infant a 
l’odontòleg infantil per 
solucionar-ho. Les revisi-
ons dentals també servei-
xen per garantir que totes 
les dents s’estan desen-
volupant normalment, 
que no hi ha problemes 
dentals i que es brinden 
consells per a una higi-
ene adequada. També és 
possible que s’apliqui una 
solució de fluor tòpica 
per proporcionar pro-
tecció addicional contra 
les càries o gotes/tauletes 
masticables en cas que el 
nen/a no tingui contacte 
amb el fluor per mitjà de 
l’aigua.

La seva salut bucodental 
també és cosa teva! Infor-
ma’t bé sobre els passos a 
seguir i ensenya’ls-hi a 
adoptar bons hàbits d’hi-
giene bucodental de per 
vida. Som-hi!

Ensenya’ls com cal fer-ho!
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No respiro bé, i ronco! Què puc fer?

Pòlip  antrocanal

Dr. Josep Ramon Claramunt Vives
Otorinolaringòleg - N. Col. 30697

Un problema molt 
freqüent en la 
població és l’obs-
trucció nasal. Pot 

venir motivat per molts fac-
tors i causes. Pot ser transitò-
ria o persistent o crònica. Pot 
ser unilateral o bilateral o fins 
i tot alternant.

El grau de tolerància varia 
molt d’una persona a una 
altra i pot influir molt en 
la seva qualitat de vida. Pot 
ser causa de no dormir bé 
les nits i no poder descan-
sar correctament.

Pot ser la causa de roncar, 
encara que moltes vegades 
hi ha d’altres factors asso-
ciats. Entre els quals desta-
caríem la hipertròfia del vel 
del paladar i l’úvula.

És molt important determi-
nar-ne bé la causa, per poder 
aplicar el tractament mèdic 
o quirúrgic més adequat.

Quins són els símptomes?
- Notar-se el nas tapat so-
vint
- Dificultats per respirar pel 
nas
- Dolor al cap o cara

- Taponament d’oïdes
- Sequedat de boca
- Li costa dormir i ronca
- Disminució o pèrdua de 
l’olfacte o gust
- Fent esport es fatiga o és 
cansa abans 

Conseqüències de l’obstruc-
ció nasal
L’obstrucció nasal fa que el 
cos no s’oxigeni bé, dificulta 
la filtració de l’aire, dificul-
ta el descans, i per això pot 
donar lloc a:

- Cansament, somnolència 
durant el dia, disminució 
de la concentració i activitat
- Problemes de son
- Problemes cardiovascu-
lars: hipertensió i arrítmies
- Deteriorament progressiu 
de l’olfacte
- Més facilitat per patir fa-
ringitis, laringitis, bronqui-
tis,…
- Irritabilitat

Quines són les causes?
Desviació de l’envà nasal 
(paret que separa les dues 
fosses nasals, i que està for-
mat per cartílag i ossos) Pot 
ser natural o adquirida (per 
un traumatisme).

- Hipertròfia dels cornets 
inferiors (augment exage-
rat de volum de la mucosa 
nasal), com pot ser una ri-
nitis vasomotora al·lèrgica 
(àcars, pòlens, animals, …) 
o no al·lèrgica ( canvis de 
temperatura, estrès, abús 
de vasoconstrictors tòpics 
nasals)
-Sinusitis, pòlips nasals, po-
liposi nasosinusal
-Hipertròfia adenoidea (més 
habitual en nens)
-  Canvis hormonals a l’em-
baràs, menarquia o meno-
pausa
-Alteracions endocrines (pro-
blemes de tiroides, sobrepès i 
obesitat)
-Hàbits tòxics (tabac, alcohol)

Com tractar l’obstrucció nasal?
-Tractament farmacològic 
en funció de la simptoma-
tologia del pacient (an-

tihistamínics orals o tòpics, 
corticoides nasals, …)
-Reduir o eliminar l’ús de 
descongestionants nasals
-Tractament quirúrgic: 

 1. Correcció de l’envà nasal 
(septoplàstia nasal). Tècni-
ca simple per via endonasal 
que normalment no modi-
fica l’estètica del nas, que 
requereix d’una curta anes-
tèsia general i que només 
comporta el petit malestar 
d’un taponament nasal du-
rant 3-4 dies.

2. Reducció del volum dels 
cornets inferiors, que realit-
zem separadament o també 
en la mateixa intervenció 
de l’envà nasal, mitjançant 
làser díode (de contacte) o 
radiofreqüència. En el cas 
de reducció simple dels 
cornets no cal anestèsia ge-
neral, fent-se normalment 
amb una sedació, i sense 
necessitat de taponament 
nasal, ja que el risc d’he-
morràgia és pràcticament 
nul. 

3.Cirurgia endoscòpica na-
sal (CEN), per eliminar pò-
lips nasals o tractament de 
sinusitis cròniques, sense 

necessitar abordatge més 
agressiu via externa, i mini-
mitzant el risc de complica-
cions.

Com he comentat al prin-
cipi, cal fer en primer lloc 
un bon diagnòstic, que 
ens permetrà proposar el 
tractament més adequat. 
Des d’una bona exploració 
física, amb rinoscòpia an-
terior i fibroscòpia nasal i 
de rinofaringe, passant per 
proves d’imatge (Rx, TAC 
nasosinusal), analítiques 
i test o proves d’al·lèrgia. 
També es pot quantificar 
el grau d’obstrucció amb 
una rinomanometria.

Per avaluar els problemes del 
son, en persones roncadores, 
caldria fer també un estudi 
polisomnogràfic i descartar 
que no hi hagi també una 
Sndrome d’apnea obstruc-
tiva (SAOS), que potser faria 
modificar els plantejaments 
terapèutics.

Av. Barcelona 168, baixos ·  08700 Igualada  ·  Tel. 93 804 74 64  ·   www.institutclaramunt.com

CONCERT AMB LES PRINCIPALS COMPANYIES ASSEGURADORES

VISITA OTORRINOLARINGOLOGIA
NENS I ADULTS 

(RECONEGUDA EXPERIÈNCIA MÈDICA I QUIRÚRGICA) 

LOGOPÈDIA PER NENS I ADULTS

ESTUDIS AUDITIUS INFANTILS I ADULTS

RETARD DEL LLENGUATGE, 
DE LA PARLA I 

DE L’APRENENTATGE 

ESTUDI I AVALUACIÓ 
DEL VERTIGEN  

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

PSICOLOGIA
                                                                                                                                                           

TERÀPIES NATURALS

Polip nasal

Hipertròfia cornet
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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

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

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

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, OCT (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 - 
IGUALADA
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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 17: 
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DISSABTE 18: 
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIUMENGE 19:  
BAUSILI

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

P. de la Creu, 7
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 20:
MR SINGLA

Pujades, 47

DIMARTS 21:  
 JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DIMECRES 22:  
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIJOUS 23:  
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82



José García Canales /
President de l’AAVV Poble Sec d’Igualada

Tinc 46 anys, soc igualadí i dissenyador elèctric de professió. Soc el president de l’Associació de 
Veïns del barri del Poble Sec d’Igualada. També formo part de l’AFA del col·legi Garcia Fossas, 
i de l’AMPA de l’Institut Pere Vives. 

Fa ja un parell d’anys llargs que l’associació de veïns del 
Poble Sec es va recuperar. Heu aconseguit convertir-vos 
ja en un referent per a tot el veïnat?

Crec que sí. Abans hi havia hagut una associació més de caràcter 
festiva i cultural, fins que es va aturar, però un grup de persones 
crèiem que el barri necessitava una embranzida, perquè és molt 
potent i estava una mica adormit. El cert és que en tot aquest 
temps que portem la resposta ha estat brutal, millor del que ens 
pensàvem. Hi ha ganes de fer coses. Es nota molt en les xarxes 
socials, tenim més de 2.600 seguidors al Facebook, i també en 
tenim molts a Instagram. Quan pengem una notícia, veus que la 
gent respon, i això és molt bo. Ens hem adonat que la gent d’aquí és 
molt noble, sempre aporta opinions constructives.

Les associacions veïnals, en general, han passat de ser un grup 
que organitzava un sopar a l’estiu i alguna activitat per a tot el 
veïnat, a donar un pas endavant i intervenir en les decisions que 
prenen els polítics, a esdevenir grups de pressió. Passa al Poble 
Sec, això?

Primer, nosaltres no ens casem amb cap partit polític. Ara bé, 
sabem quins són els partits que hi ha a l’Ajuntament, i quins són 
els regidors. A partir d’aquí, intentem fer de fil conductor entre 
el que ens  diuen els veïns, i els regidors. Tenim una relació molt 
fluïda amb el govern municipal, el cert és que escolten, que venen 
i es miren les coses, que prenen nota.... Altra cosa és que et facin 
cas o no. Fem arribar les coses a l’Ajuntament per escrit, a través 
d’instàncies... però no sé què passa, que majoritàriament no les 
responen. Em consta que passa el mateix en altres entitats...

I què feu?

Doncs passat un temps prudencial, que pot ser un any, ni no s’han 
atès les demandes del barri, o no s’han respost, ho expliquem 
a les xarxes socials. La gent ha de saber que nosaltres hem 
treballat un tema. Hem fet un mapa del barri identificant tots els 
problemes que hi ha en matèria urbanística, i ho hem traslladat a 

l’Ajuntament. Quan surt finalment a les xarxes socials, sí que es veu 
una reacció i s’estan començant a arranjar petites coses de les que 
havíem dit. En queden unes quantes. Però aquest serà sempre el 
procés, mai posarem a xarxes coses que no hem traslladat abans al 
govern municipal. Han d’estar informats, i si no actuen hi ha unes 
conseqüències.

El vostre és un barri divers, i molt gran, des del carrer Lleida 
l’avinguda Balmes, i des de l’avinguda Catalunya al Passeig 
Verdaguer. Les necessitats i els problemes són els mateixos en 
tots els llocs? Com definiu socialment el barri?

És veritat que és molt divers. Hi ha una part on hi viu molta gent 
gran, especialment entre els pisos del Punto Blanco i la Sagrada 
Família, que comparteixen un cert tarannà, i el mateix passa a 
l’entorn del carrer Lleida. A la zona que limita amb els Set Camins 
hi ha força gent jove. Sí que hem detectat que hi ha una generació 
nova d’igualadins, que treballa fora de la ciutat, que els costa 
implicar-se, perquè vénen aquí, dormen, i se’n van. En canvi, hi 
ha un nombrós grup que ja va viure les festes del Poble Sec, quan 
es feien al camp de futbol del Garcia Fossas, i no els costa gens 
tornar-se a animar. Finalment, més cap a la part del carrer Lleida, 
la gent s’ho mira més una mica de lluny, els costa creure’s que allò 
també és el Poble Sec. I això és perquè abans, si es feia alguna cosa, 
és feia més cap a la zona de dalt, que no a la de l’entorn de la plaça 
de les Tortugues o del carrer Lleida. Estem intentant fer coses, per 
exemple vam intercedir per a que posessin bancs al carrer Lleida, 
perquè la gent gran que anava al mercat es cansava, quan pujava. 
El regidor Miquel Vives va reaccionar ràpid.

El barri també té un comerç potent. Tenen també una associació 
pròpia. De quina manera us relacioneu? Teniu algun projecte 
en comú?

Efectivament, hi ha l’associació Nou Centre, que acull els comerços 
del Poble Sec, dels Set Camins i Les Comes. Ells defensen el comerç 
del barri, i nosaltres ho fem en un àmbit més global, sempre que 

fem coses les comentem amb ells. Dic que treballem en un àmbit 
més global, o ambigu, si vols, perquè no només ens és important 
que hi hagi comerços de proximitat al barri, sinó també que els 
veïns en disposin. Per exemple, la il·luminació dels carrers per 
Nadal, que havia desaparegut completament en el nostre barri. 
Primer, vam fer un sondeig entre els veïns per veure si ho volien, i 
quan en teníem la resposta de les comunitats per escrit, llavors vam 
anar a parlar amb els comerços. Quant més serem, millor. A més, 
hi surt guanyant tothom. Bé, la resposta va ser sensacional. Tenim 
veïns que hi posen diners, i comerciants que també... És més, ens 
vam trobar amb un bar que havia de tancar per la pandèmia, i va 
pagar igualment la seva part de les llums per a que ho gaudís la 
gent del barri. Això s’ha d’agrair, i molt. En el darrer sopar de veïns, 
el 2019, Nou Centre va comprar 30 entrades per sortejar-les entre 
els seus socis. També és una bona manera de treballar junts. 

Teniu algun projecte per fer en els propers mesos?

Sí, ens agradaria que els comerços del Poble Sec poguessin oferir 
un descompte a socis de l’associació, per promoure el comerç de 
proximitat. També hem preguntat i la resposta ha estat molt bona. 
Cada botiguer podrà aplicar el descompte que vulgui, de manera 
que amb el carnet que els socis ja tenen al mòbil podran obtenir-lo 
als comerços identificats amb una enganxina.

Teòricament heu de tenir un Centre Cívic municipal ben aviat...

Estem impacients. S’han dit moltes dates, però de moment no s’ha 
obert. Hi tenim moltes esperances dipositades. Per la nostra part 
farem tot el que estigui a les nostres mans per a que arribi al màxim 
de gent possible. Els hem fet arribar ja propostes des de l’associació, 
i ens consta que al barri hi ha un taller cosidor que també voldria 
fer activitats al futur Centre Cívic. A més, també ens donarà un 
punt d’ajuda important, perquè ara mateix no tenim una seu, o un 
punt de trobada amb els veïns. Hi ha ganes. 

Jordi Puiggròs @jordipuiggros67

Divendres, 17 de setembre de 2021

Espai patrocinat per:

“La resposta dels veïns del Poble Sec ha 
estat brutal, millor del que pensàvem”

Els del Consell del Poder Judicial van “obrir temporada” com si anessin al Liceu. Tots empolainats de collars, medalles i punyetes. 
Com sempre. El Rei, dirigint-se al cor dels partits, canta l’ària  de “us han llegit la cartilla” en un “do sostingut”, fent el seu “paper 
de moderador de les institucions”. Aquestes que diuen que són independents unes de les altres, però on tots són de la mateixa olla. 
La dels que manen o vol manar. El President dels que han de garantir el compliment de la llei, diu que és una indignitat que no 
s’actualitzi el Consell. Vol que el “renovin” i critica els indults, que no és competència seva. És dels que creuen que han d’aterrar 
el temes. És a dir, fer tocar de peus al terra, ensorrar i terroritzar Com a l’aeroport, recordant a tothom qui té el poder i els diners. 
I es segueix amb la repressió i l’amenaça que es fa el que manen, o a rebre. I així també s’encara la Taula de Diàleg després de la 
manifestació de la Diada. L’estat ja n’ha “pres nota”, mirant-s’ho des la seva talaia, mentre ací seguim discutint el “sexe dels àngels”.


