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L’EDITORIAL

Bona Fira, i bona economia!

A vui s’estrena la 68a edició de la fira mul-
tisectorial d’Igualada, i, després d’any i 
mig de pandèmia, comencen a veure’s els 
primers brots verds d’una certa recupe-

ració econòmica. És un molt bon senyal veure un 
significatiu augment d’expositors, la qual cosa deno-
ta, almenys, la voluntat de passar pàgina i intentar 
donar la volta a una situ-
ació que ha deixat molts 
negocis en el camí. Sense 
economia no hi ha vida, 
aquesta és una premissa 
clau en els temps que vi-
vim. A l’espera que, l’any 
vinent, el calendari firal 
recuperi el pols prepan-
dèmic i les activitats tor-
nin a ser les habituals, 
podem estar satisfets de 
l’escenari que se’ns dibui-
xarà aquests dies a l’icònic Passeig Verdaguer i la 
plaça de Cal Font d’Igualada. 
Al mateix temps, la Unió Empresarial de l’Anoia 
presenta la propera edició del Sopar UEA per l’im-
minent mes d’octubre, i se’ns anuncia per als propers 
dies un nou manifest -no és el primer- per a la re-
cuperació econòmica de la comarca, i especialment 

de la Conca d’Òdena, que subscriurà la patronal 
acompanyada dels dos sindicats majoritaris. El món 
socioeconòmic del nostre territori torna a aixecar 
la veu per fer sentir la necessitat de dotar-nos de les 
eines necessàries per a poder caminar cap al futur 
amb més garanties, amb el discutit Pla Director  Ur-
banístic d’Activitats Econòmiques de la Conca pel 

mig. Passat l’estiu, és 
hora de refilar aquest 
assumpte abans que 
torni a escapar-se un 
altre tren, quelcom 
que no sembla preo-
cupar a algunes veus, 
que s’entesten en cri-
dar legítimament, 
però sense oferir al-
ternatives sèries i con-
trastades per experts 
que no siguin els seus 

coneguts. A l’altra banda, polítics i empresaris cla-
men al cel les benaurances de més sòl industrial, 
però és just admetre també que el ciutadà desconfiï 
de promeses quan els qui les propaguen no s’entenen 
entre ells i han demostrat ser incapaços d’ajudar de 
debò al territori durant dècades. Seriositat, fermesa, 
unitat i arguments sòlids, si us plau. 

És un bon senyal veure un 
augment d’expositors, denota la 

voluntat de voler donar la volta a 
una situació que ha deixat molts 

negocis en el camí.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Pedro Sánchez, president del go-
vern de l’estat va dir “el govern ha de 
comptar amb l’opinió de tots el cata-
lans i no només d’una part. El diàleg 
entre catalans també és inajornable.”

Pere Aragonès, president de la Ge-
neralitat, ha explicat que “més en-
llà de terminis concrets que no ens 
marquem, l’important són les con-
crecions, els avenços i els passos en-
davant que es puguin fer.”

Jordi Puigneró, vicepresident de la 
Generalitat, va afanyar-se a dir “és 
una crisi de Catalunya amb Espa-
nya, no de govern. Estem fent passes 
perquè la situació sigui reconduïble.” 

Laura Vilagrà, consellera de Pre-
sidència, va puntualitzar “és rotun-

dament fals que la Moncloa vetés 
el nom dels membres proposat per 
JxC. És una decisió del president 
que sempre ha dit que les negociaci-
ons són de govern a govern. L’acord 
entre nosaltres recull actuar amb 
lleialtat i consens i no es va complir, 
no ho van consensuar.”

Salvador Illa, líder del PSC al Par-
lament, ha reclamat al Govern “que 
també obri un diàleg sincer i honest 
dins de Catalunya per afrontar amb 
garanties els grans reptes que tenim 
plantejats.”

Jordi Sànchez, secretari general 
de Junts, ha considerat que “JxCat 
ha sigut vetat de la taula de diàleg 
perquè haguessin aportat llums i 
taquígrafs a la negociació amb l’Es-
tat. Nosaltres som la veu de la no 
renúncia.”

Roger Torrent, conseller d’Em-
presa i expresident del Parlament, 
va ser citat com investigats per no 
haver escoltat les ordres del Tribu-
nal Constitucional i va dir “si ens 
condemnen serà un precedent ne-
fast per al Parlament i la llibertat 
d’expressió arreu” Però de prece-

dent ja n’hi ha un i ben recent.

Antonio López-Istúriz, eurodiputat 
del PP, recordant l’article publicat al 
New York Times, va  defensar “que 
s’ha de ser conscient que els enemics 
de la democràcia a Europa busquen 
socis i es recolzen en partits que 
volen la divisió dels nostres estats 
membres”. El Parlament Europeu va 
aprovar l’esmena que “reclama inves-
tigar en profunditat la relació entre 
l’independentisme català i el govern 
rus.”

Sara Mingorría, de  l’Associació 
Zeroport, durant la campanya en 
contra de l’ampliació de l’aeroport 
del Prat i que es va convertir en una 
demanda d’un canvi de model eco-
nòmic-social portava una pancarta 
on es podia llegir “Més carabassons 
i menys avions”  

Dimitri Sokolov, ministre conseller 
de l’Ambaixada Russa a Espanya, 
ha dit “On és Puigdemont? No és a 
Rússia sinó a Bèlgica. És mentida el 
que s’ha publicat sobre el suport rus 
a la causa independentista catalana. 
Rússia està per la integritat territorial 
d’Espanya”

És un sou digne 
el salari mínim?
A Espanya el salari mínim està �xat per 
llei en 950 €/mes distribuïts en 14 pa-
gues, és a dir, 31,66 €/dia, o 13.300 €/any. 
Una anomalia del salari mínim espanyol 
és que sigui el mateix a Barcelona que, 
posem per cas, a Almendralejo (Bada-
joz). El cost de la vida no és el mateix 
a tot arreu, no només considerant els 
preus de l’habitatge, siguin de propietat 
o de lloguer, sinó altres despeses com els 
productes d’alimentació i els serveis es-
sencials com l’aigua, la llum, la connexió 
a internet, l’IBI, etc. Si equiparéssim el 
salari mínim de 950 €/mes amb el que 
hauria de ser un sou digne, que potser 
és molt equiparar, ens trobem que si 950 
€ es considera digne a Almendralejo, és 
evident que els mateixos 950 € a Barce-
lona resultarien insu�cients per poder 
portar una vida mínimament digna. 
Partint d’aquestes xifres, podríem pre-
guntar què s’entén per un salari digne, i 
segurament les nostres respostes no seri-
en coincidents. Jo, per exemple, entenc 
per digne un sou que et permeti afrontar 
sense patir les despeses mínimes d’una 
persona o d’una família (en cas que la 
persona que rep el salari tingui famili-
ars a càrrec seu), començant pel primer 
capítol en ordre d’importància, que és 
l’habitatge, sigui considerant la quota 
hipotecària si és de compra, o la renda 
mensual si és de lloguer. Suposo que a 
Almendralejo, seguint l’exemple ante-
rior, el preu de l’habitatge és bastant més 
baix que a Barcelona. I si ens �xéssim 
en els preus dels productes alimentaris 
i altres despeses essencials, les diferenci-
es també han de ser remarcables. Si algú 
molt optimista considera que 950 €/mes 
és un salari digne a Barcelona, a Almen-
dralejo seria un souàs que et permetria 
�ns i tot estalviar.
Ara el govern espanyol ha decidit aug-
mentar una mica el salari mínim. Estem 
parlant de poc més que de calderilla, de 
fer un gest populista com els que Sánc-
hez fa de tant en tant per tenir contents 
als seus socis. L’augment acordat és de 
cinquanta cèntims al dia. Així, els barce-
lonins ens podrem prendre un cafè extra 
cada tres dies. Als veïns d’Almendralejo, 
en canvi, potser els donarà per fer un 
cafè extra cada dos dies. Però estem par-
lant de xavalla, tot i que els votants de 
Sánchez aplaudeixen amb les orelles. I 
els sindicats, com sempre, s’atribueixen 
una bona part del mèrit. Però aques-
ta propineta de mig euro, que no ens 
la paga ningú sinó que ens la paguem 
nosaltres mateixos amb els diners dels 
nostres impostos, equival a canviar els 
cinquanta cèntims de butxaca, de la but-
xaca IRPF a la butxaca cafè.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

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 embla que aquest mes d’octubre 
arrencaran finalment les obres de 
millora de l’Eix Diagonal (la C-15) 
entre Igualada i Vilafranca del Pe-

nedès per a afegir un tercer carril alternatiu 
fins a Capellades amb el reclamat 2+1 i dos 
carrils per banda de Capellades a Igualada 
convertint-la en una “autovia”.
Aquesta gran obra arriba després que ciu-
tadania, ajuntaments i empre-
ses reclaméssim amb insistència 
una solució per un tram molt 
carregat de vehicles i amb una 
sinistralitat també destacada. El 
Llibre Blanc de les infraestructu-
res i la mobilitat presentat per la 
UEA l’any passat, recollia aques-
ta demanda, al costat d’altres 
mancances, limitacions i deures 
que com a territori tenim per fer. 
Des de la UEA no podem més 
que celebrar aquesta aposta que 
tanta falta fa al nostre territori i 
que tant s’ha demanat. Però no 
podem oblidar que com a co-
marca tenim encara moltes limitacions en 
matèria d’infraestructures viàries que cal 
seguir vetllant i reclamant.
Sempre hem posat en valor que una de les 
principals fortaleses de la comarca és la seva 
ubicació -al bell mig de Catalunya- i per la 
connexió a la xarxa principal de carreteres 
del país, que la situa a prop de les principals 
àrees metropolitanes suposant importants 
avantatges per les empreses en què el cost 
de la distribució dels béns i serveis és un 

factor rellevant de la seva competitivitat. 
Però el dèficit en infraestructures de comu-
nicacions que arrossega la comarca des de 
fa molts anys s’ha és una reivindicació tant 
del sector públic com del món empresarial 
perquè és un factor determinant en les de-
cisions de localització d’activitats producti-
ves en el territori, i per tant, condiciona el 
desenvolupament econòmic de la comarca. 

És per això que  no podem deixar de posar 
sobre la taula, les vegades que faci falta que:
- El desdoblament de la B-224 al seu pas 
per Piera i cap a Masquefa i fins a Martorell 
és un dels grans reptes que continua sense 
calendari, una de les carreretes més perillo-
ses de la comarca segons el RACC.
- Que l’A2 és una carretera estratègica, però 
amb obres pendents i millores d’asfalt, tra-
çat i carrils i que cal condicionar-la perquè 
ens apropa a Lleida i Barcelona.

- Que la Ronda Sud és un eix inacabat que 
ha de facilitar encara més el trànsit rodat, 
de mercaderies i persones, i que cal tan-
car-la en el seu tram fins a Jorba i connec-
tar-la amb Igualada.
- Que l’enllaç trèvol de l’A2 amb la C37 con-
tinua essent una incògnita i que eixamplar 
i millorar la mateixa C37 fins a Montblanc 
segueix sent una tasca pendent per apostar 

cap a Tarragona.
- Que la connexió amb l’Anoia Sud i 
l’arribada a Martorell és estratègica 
per descongestionar el trànsit. No 
podem oblidar que és el principal 
eix de comunicació Anoia – Baix 
Llobregat així que l’enllaç amb la B40 
és encara una demanda pendent.
- Que la connexió amb l’Alta Anoia 
és una altra de les reclamacions, les 
condicions i l’estat de la C1412a no 
pot menystenir-se.
I altres necessitats que tenim encara 
pendents.
Així que des de la UEA amb la Co-
missió d’Urbanisme i Mobilitat de 

l’Anoia, la CUMA, seguirem lluitant i rei-
vindicant aquestes necessitats territorials 
per a la millora de l’actual xarxa de carre-
teres, per la connexió de la comarca amb 
els principals mercats i concentracions em-
presarials i per la connexió intracomarcal. 
El desdoblament de la C15 és una gran 
notícia i felicitem a tots els implicats, 
però no podem deixar de treballar per 
posar a l’Anoia a l’alçada del segle XXI en 
el que ha d’estar. 
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El desdoblament de la C15 és un primer 
pas en la millora de les infraestructures 

Estàs d’acord amb mostrar el carnet Covid
per entrar a locals d’oci i restaurants?

Sí 61,8% No 38,2%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JOAN DOMÈNECH
President de la Unió 
Empresarial de l’Anoia
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GEORGINA GABARRÓ

La corredora de la UECAnoia va sentenciar la Copa Catalana de 
Curses de Muntanya en categoria femenina amb tres victòries i a 
falta d’una cursa. Enhorabona!.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

ESCOMBRARIES DE 
L’ALDI, RATES 
I AJUNTAMENT
Associació de Veïns dels barri 
Montserrat

Al carrer Bisbe Perelló veiem les ra-
tes córrer pel carrer. I sabem quina 
és la causa. El supermercat ALDI 
deixa les seves escombraries en uns 
contenidors, a vegades sense tapa, 
en un lloc inadequat: una espècie de 
caixa amb dues portes sense tancar. 
Al cap de poca estona de llençar les 
escombraries, i abans de què passin 
els escombriaires, hi ha gent que les 
remena per tal d’emportar-se men-
jar que el supermercat ha llençat. 
Com és inevitable, part d’aquest 
menjar va a parar al terra. 
Això passa cada dia i ningú ho ne-
teja. I com a conseqüència venen les 
rates i els coloms. L’ALDI diu que 
tancar la caixa no serveix de res ja 
que han provat de tancar les portes 
amb un cadenat i els hi trenquen. I és 
cert. Hem parlat amb l’Ajuntament i 
els hi hem donat el que considerem 
la millor solució: que traslladin els 
contenidors a la part davantera de 
l’ALDI. Tenen molt espai, no hi ha 
veïns i com que serien visibles segur 
que el propi ALDI procuraria que 
estiguessin nets. Són les escombra-
ries que generen ells i per tant si hi 
ha molèsties és lògic que les soluci-
onin ells. Prop del nostre carrer hi 
ha el Carrefour. Tenien un problema 
semblant i bé que el van solucionar. 
També val la pena esmentar que pel 
nostre carrer passen molts alumnes 
del col·legi Gabriel Castellà i que la 
caixa i els contenidors són sovint 
fets servir per jugar, amb el perill 

d’infecció que això suposa en cas 
d’una simple rascada.
En definitiva, els veïns patim un 
problema greu de sanitat (rates i co-
loms) i un espectacle diari bastant 
deplorable (gent remenant escom-
braries) que no hem ocasionat no-
saltres i que volem que es resolgui. 
I l’Ajuntament? 
Ens hem queixat diverses vegades i 
la resposta ha sigut molt bones pa-
raules però cap solució. Es veu que 
són més importants els problemes 
estètics d’un supermercat que els 
problemes de salut i higiene dels 
ciutadans, ciutadans que des de 
molts anys abans de l’arribada de 
l’ALDI han pagat religiosament els 
seus impostos. 
I si algú dubte del que diem, podem 
ensenyar tot tipus de fotos de rates 
passejant, de gent remenant els con-
tenidors i de la brutícia acumulada.
Ens agradaria que l’Ajuntament po-
sés fil a l’agulla i solucionés el pro-
blema definitivament.
Els veïns afectats han redactat 
aquest escrit dirigit a l’associació 
de veïns del barri de Montserrat 
(AVBM) perquè aquesta ho remeti 
als mitjans de comunicació.  Escrit 
al que l’AVBM s’adhereix en el seu 
contingut
L’associació de veïns del barri de 
Montserrat aquest dilluns dia 20 
ha tingut una reunió amb el senyor 
Miquel Vives regidor de l’Ajunta-
ment d’Igualada el qual s’ha com-
promès a que en un termini màxim 
de deu dies convocarà una reunió 
amb els veïns afectats, l’associació 
i el representant de ciutadans, per 
tal d’exposar-los la situació actual 
de les negociacions amb l’empresa 
ALDI.

MOLT AGRAÏT
Marc Ferrer

Diuen que en les relacions entre hu-
mans no hi ha res pitjor que ser un 
desagraït.
És per això que em veig en l’obligació 
d’expressar públicament el meu agra-
ïment al Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya i a la Policia 
Local de Vilanova del Camí.
M’explico; el dia 14 de novembre de 
2020, dissabte, per part de la Policia 
Local de Vilanova, s’aixeca acta per fer 
constar la gravíssima infracció d’un 
servidor, resident a la Pobla de Clara-
munt, d’anar a comprar en una ferre-
teria i un supermercat de Vilanova del 
Camí. Tenint en compte les restricci-
ons de mobilitat establertes en aquelles 
dates, vaig poder observar unes grans 
mostres de satisfacció en les cares dels 
agents. És obvi, no hi ha res millor que 
sentir-se orgullós de fer la feina ben 
feta. La feina d’un agent és complir or-
dres, no pas qüestionar-les i, per tant, 
oblidar-se del sentit comú i fer complir 
la llei. Per tant, estic segur que aquests 
mateixos agents, han aixecat milers i 
milers d’actes i propostes de sanció i 
han enxampat milers de delinqüents 
que com un servidor, s’han saltat la llei. 
Imagino que la comissaria de Vilanova 
deu estar completament desbordada 
amb uns agents tan estrictes i curosos 
a l’hora de fer la seva feina. 
Menció a part mereix el seu cap de de-
partament. Des d’aquí voldria fer una 
petició d’ascens pel cap de Policia de 
Vilanova del Camí en temps de con-
�nament. Crec que la comissaria de 
Vilanova no és un lloc correcte per 
apro�tar tant de talent. Des de la meva 
humil opinió, preveient noves pan-
dèmies i con�naments, les grans ciu-

tats necessiten professionals d’aquesta 
magnitud. Suposo que en una ciutat 
com Barcelona, en unes restriccions 
de mobilitat locals com les del mes de 
novembre, l’actuació correcte va ser 
posar controls policials a tots els car-
rers que comuniquen la capital amb 
l’Hospitalet, Cornellà, Badalona, Sant 
Joan Despí, Sant Adrià de Besos, Sant 
Just Desvern... Si no ho va fer el cap de 
la Policia Local de Barcelona, proposo 
el Cap de Policia local de Vilanova del 
Camí per ocupar la seva plaça, perquè 
estic segur que en una situació sem-
blant a la del passat mes de novembre 
hauria fet igual de bé la seva feina, ta-
llant milers de carrers de l’àrea metro-
politana de Barcelona.
D’altra banda agrair al Departament de 
Salut que prengués mesures tan justes i 
proporcionades com el con�nament lo-
cal del mes de novembre. S’ha de pen-
sar en el bé comú, i per tant, no pensar 
en els residents de petits pobles on no hi 
han supermercats o ferreteries.
És admirable que en les circumstàncies 
actuals, el Departament de Salut trobi el 
temps, el personal i els recursos su�ci-
ents per sancionar desaprensius delin-
qüents com un servidor que davant la 
impossibilitat de poder comprar entre 
setmana, ho vaig voler fer en dissabte, 
quan tothom sap que el virus els caps 
de setmana és molt més letal...
Moltes gràcies per tant, per la proposta 
de sanció de 300 €, la pagaré penedit 
de ser tan incívic, re�exionaré sobre 
el meu comportament. Moltes gràcies 
també per ser tan bons professionals, 
doncs estic segur que si jo he rebut 
aquest càstic merescut, estic vivint en 
una societat extremadament justa i 
equilibrada on tothom que se salta la 
llei, tard o d’hora és corregit pels com-
petents estaments corresponents.
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39 anys d’història

El  diari digital més llegit 
en continguts propis i

en dispositius electrònics

Som la premsa de casa,
sempre al teu costat

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

Auditats per:

Associats:



H i ha un jove em-
presonat, Pablo 
Hasel, i un altre 
exiliat, Josep Val-

tònyc. Tots dos conreen l’art 
del “rap” crític. Tots dos han 
dit el mateix: “El Borbó és un 

lladre”. Tothom sap que Hassel i Valtòyc tenen 
raó. Tothom menys la justícia espanyola.
Com és possible que dos artistes que diuen la 
veritat, segueixin condemnats, mentre el lla-
dre no solament està lliure, sinó que l’estat -és 
a dir vostè, jo i milions de contribuents de la 
hisenda espanyola- li hem de pagar les des-
peses de manutenció i la seguretat, formada 
almenys per una dotzena de persones?.
La justícia espanyola és més espanyola que 
justícia. No dic res de nou, és sabut de tothom, 
perquè ho estem veient cada dia. Sembla que 
als ciutadans del conjunt de l’estat, els preo-
cupa més la “unidad de España” que no pas la 
justícia, el benestar i la seguretat de tothom. 
Per una manifestació, multitudinària però 
pacífica a Barcelona, nou persones han estat 
condemnades a un total de cent anys de presó 
i els mateixos d’inhabilitació. Una manifesta-
ció racista, violenta i homòfoba a Madrid, s’ha 
saldat amb multa de 600 euros que ja veurem 
si finalment es paguen. O què dir dels assal-
tants a Blanquerna que no han complert ni un 
sol dia de presó malgrat haver ferit diputats i 
fet destrosses materials?

Quan l’aplicació de la justícia és una loteria 
vol dir que l’estat de dret ha desaparegut. La 
justícia, i això ens ho recorden de tant en tant, 
en Gonzalo Boye o l’exdiputat Josep Costa, ha 
de ser previsible. És a dir, si comets un il·lícit 
has de saber quin càstig et poden aplicar. I a 
la contra: si presentes una reclamació judici-
al perquè has estat perjudicat, has de saber 
quin resultat en pots obtenir. D’això se’n diu: 
seguretat jurídica. Hi ha unes regles socials 
i violentar-les comporta una sanció. Tots els 
ciutadans saben quins drets tenen i quines 
obligacions han de respectar.
Això, avui per avui, a Espanya no és possi-
ble. Si ets català no pots esperar justícia. Si la 
policia que fa les investigacions t’acusa amb 
arguments inversemblants, et pot donar per 
condemnat, encara que siguis innocent. Si 
caus en mans de la justícia, s’engega una ma-
quinària demolidora que pot anar molt de 
pressa a condemnar-te i molt a poc a poc per 
absoldre’t.
Aquesta situació dona una gran capacitat de 
fer mal a Vox, Ciudagramos, SCC o qualsevol 
altre grup anticatalà, que sap que pot fer mal 
presentant una denúncia a la fiscalia. Sense 
seguretat jurídica els ciutadans són simples 
súbdits que depenen de la benvolença del mo-
narca. 
Espanya cada dia està més lluny de ser una 
democràcia. 

PLATAFORMA JORBA REFLEXIONA

On és la seguretat 
jurídica?

Democràcia. El veïnat de Jorba té la paraula per aturar 
el macropolígon i controlar les energies renovables

JAUME SINGLA
@jaumesingla

El proper diumenge 24 d’octubre, els ciuta-
dans censats a Jorba, majors de 16 anys, 
estem cridats a les urnes per poder decidir 
democràticament:

1-Si permetem que ens construeixin un macropolí-
gon als plans de Cal Blasi i cal Piqué, que afectaria a 
tots dos costats de l’autovia, amb un evident impacte 
sobre el paisatge i el territori.
2-Si volem que l’Ajuntament s’oposi a la construc-
ció desaforada d’instal·lacions per produir energies 
renovables també amb fort impacte sobre l’entorn 
proper.
Són qüestions de su�cient gravetat i transcendència 
com per motivar una màxima mobilització i partici-
pació ciutadana. Des de Jorba re�exiona, una entitat 
que va néixer com a resposta ciutadana crítica amb 
la posició de l’equip de govern molt a favor d’aquest 
macropolígon, ens felicitem per la celebració de la 
consulta. De fet, la Consulta popular no referendà-
ria la vam sol·licitar nosaltres el mes de febrer, en el 
marc de la llei 10/2014. Després d’un llarg camí que 
ens ha portat �ns aquí, el cas és que l’Ajuntament 
de Jorba per unanimitat accepta la consulta, n’assu-
meix l’organització i es compromet a implementar 
les conseqüències dels resultats que s’obtinguin a les 
urnes.
Som molts els veïns que ens oposem a la projecció 
i la construcció d’aquest macropolígon, i veiem im-
prescindible que es tingui un control sobre les ins-
tal·lacions d’energies renovables, que no es poden 
fer de qualsevol manera. Per això farem campanya 
per explicar les nostres raons i els nostres arguments 
contra aquesta política agressiva, desmesurada i 
gens realista i farem propostes per defensar que el 
futur de Jorba (i de la Conca d’Òdena també) no pot 
basar-se en el malbaratament de terrenys agrícoles 
que tenen un valor paisatgístic, econòmic i ecològic 
convertir-los en macropolígons per esperar a veure 
si així es podria captar alguna empresa meravellosa 
que hauria de venir de fora i que suposadament ens 
hauria de treure de la misèria. 
Fa massa temps que sentim aquests discursos. Els 
promotors d’aquestes iniciatives no saben explicar 
per què s’han de construir nous polígons quan no 

s’ha esgotat el sòl industrial disponible al munici-
pi, quan no s’ha fet una política de reconversió i 
recuperació d’equipaments infrautilitzats (antigues 
bòbiles de Sant Genís, guixeres de les Alzinetes, 
per exemple) i quan la cua d’empreses interessades 
seriosament  implantar-se a la comarca no deu ser 
massa llarga vistos els resultats �ns al dia d’avui. 
Potser cal pensar que en lloc de con�ar cegament el 
nostre futur en fons d’inversió llunyans i empreses 
fantasma que avui hi són i demà no, potser cal con-
�ar en el talent local, la iniciativa propera i ajudar-la 
en el seu creixement (això vol dir disposar de bones 
telecomunicacions, bona formació del personal i els 
directius, facilitats administratives, acompanyament 
tècnic, treball en equip, clústers especialitzats, cen-
tres de recerca...)
Som conscients que cal pensar el model econò-
mic no només a escala local, que té poc sentit, i cal 
abordar-lo a escala comarcal i nacional, amb tots 
els interrogants que planteja el futur i les restricci-
ons mediambientals i energètiques que s’imposaran 
de manera indefugible. Ara bé: més enllà del debat 
sobre els posicionaments de cadascú, és molt inte-
ressant destacar que la consulta que farem a Jorba 
–com la consulta que es va fer en el seu moment als 
Hostalets de Pierola– és una novetat política de gran 
calat. La iniciativa política que encetem a Jorba serà 
un precedent que pot obrir camí per altres casos si-
milars. El fet que la ciutadania tingui la veu i el po-
der de decisió sobre projectes, actuacions o impac-
tes que poden marcar el seu futur és una oportunitat 
per aprofundir de veritat en la democràcia. D’aques-
ta manera convertim la participació en una eina real 
i efectiva per empoderar la gent, per poder vetllar 
i �scalitzar l’impacte de grans actuacions urbanísti-
ques que es facin en un futur en qualsevol indret del 
país. Això no hauria de fer por si els projectes que es 
presenten són clars, viables, transparents i necessa-
ris. Per això, molta gent de Catalunya mirarà el petit 
municipi de Jorba perquè gràcies a la força de la gent 
farem una cosa que no s’ha vist mai abans: decidir 
què volem i què no volem i assumir-ne les conse-
qüències, naturalment. De veritat: per una vegada 
passem a davant i no podem quedar-nos a casa. 
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Setembre de 2006.- A la gala 
�nal de Cantamania va tenir 
un bon protagonisme el grup 
de cinc cantants d’Igualada: Ita 
i Maria Teresa, Roberto, Anna 
i Aroa que varen defensar l’ex-
cel.lent nivell que havien de-
mostrat tant en la gala d’Igua-
lada com en la de televisió on 
es van classi�car directament 
pels vots conjunts del jurat i de 
les trucades dels espectadors.
A la gran gala �nal de Canta-
mania Igualada va quedar �-
nalment en segon lloc.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 15 ANYS
Igualada triomfa a la gala �nal 

de Cantamania

Quan l’aplicació de la justícia és 
una loteria vol dir que l’estat de 

dret ha desaparegut
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Truca’ns!
93 804 24 51

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

...regala una subscripció anual de La Veu als qui més estimes 
per estar ben informats de què passa a la comarca. 

Només 78€ al any
Et portem el diari a casa!

Subscripció 2x1 Comerços
78€/any 
Subscripció 3x1 Pack Famílies
120€/any

a més

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat

NOVETAT!
Pots fer també una subscripció 
ON LINE
Entra a la nostra web
i descarrega’t el PDF
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La regidora d’Hisenda, Montse Duch, i l’alcalde Marc Castells, dimecres, a l’Ajuntament.

L’Ajuntament presenta els números del 2022: tímida rebaixa 
de l’IBI i les obres del nou Campus de la Salut, el més destacat

Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

E l govern municipal 
d’Igualada ha presen-
tat, aquest dimecres, la 

proposta de pressupost i d’or-
denances �nances �scals per 
a l’any 2022 que es debatrà en 
la propera sessió del Ple. Les 
grans xifres del projecte, que 
han estat explicades per l’al-
calde, Marc Castells, i la re-
gidora d’Hisenda i Interior, 
Montse Duch, indiquen que 
el pressupost de l’Ajuntament 
serà de 61,5 milions d’euros i 
que el pressupost consolidat, 
que inclou també les societats 
municipals, els organismes 
autònoms i el Consorci Soci-
osanitari d’Igualada, arribarà 
a 74,1 milions. El pressupost 
acabarà aprovant-se gràcies als 
vots d’Igualada Som-hi (PS-
C+Comuns), tal i com ha suc-
ceït en els dos primers exercicis 
d’aquest mandat.

Ajuts externs
L’Alcalde d’Igualada ha volgut 
destacar que d’aquestes inver-
sions, un total de 4,2 milions 
d’euros provenen de subvenci-
ons externes el que demostra, 
ha dit “que no hem parat de 
trucar a totes les portes i se’ns 
han obert, per poder aconse-
guir inversions importants”.
Castells ha quali�cat la propos-
ta de pressupost com un “pres-
supost de futur que presenta 
importants inversions en els 
eixos estratègics de ciutat, com 
ara el Campus Universitari, 
l’habitatge o l’entorn”. L’alcal-
de d’Igualada ha explicat que 

es tracta d’un pressupost “sol-
vent, pensat en un escenari de 
continuació de la recuperació 
de l’activitat econòmica, in-
crementant de nou la despesa 
social en un 4,3% perquè Igua-
lada no deixi ningú enrere”. En 
aquest sentit, ha volgut posar 
en valor que: “la bona gestió 
econòmica segueix sent una 
prioritat per al govern i permet 
començar a baixar els impos-
tos, seguint invertint en la qua-
litat de vida de les persones”.
Castells ha volgut destacar el 
fet que “s’ha parlat amb tots 
els grups polítics de l’oposició i 
s’ha pogut arribar a acords sen-
se renunciar al programa”.
Pel que fa a les inversions més 
destacades, cal assenyalar 
els diners destinats al Cam-
pus Universitari de la Salut: 
3.400.000€, el Pla de Barris: 
2.060.000€ entre obres als bar-
ris, asfaltats i accessibilitat de 
voravies. En aquest àmbit l’al-
calde ha destacat l’asfaltatge i 
millora de diversos trams del 

Passeig Verdaguer així com la 
millora íntegra de la plaça del 
barri del Sant Crist. També 
s’hi suma la Fase II del Parc 
Central: 990.000€ on destaca 
la construcció d’un skatepark 
de grans dimensions i la con-
tinuació del passeig arbrat que 
ja es pot veure en la zona cen-
tral del Parc. Pel que fa a Parcs i 
Jardins i Pla d’arbrat: 500.000€; 
el Pla de modernització del po-
lígon de les Comes: 340.000€, 
l’Anella Verda: 250.000€, que 
permetran �nalitzar tot el re-
corregut, Interiors Piscina Les 
Comes: 200.000€; Pla Enllu-
menat: 197.243€; Cementiris: 
150.000€ i les millores per a les 
escoles: 100.000€.
En aquest capítol d’inversions 
cal afegir també les propostes 
que s’han incorporat per part 
d’Igualada Som-hi, com són els 
2.636.417€ destinats a PIMHA 
per la promoció d’habitatge de 
lloguer assequible del Carrer 
Sant Carles, o els 150.000€ de 
la gespa del Camp de Futbol de 

Fàtima.

El govern rebaixarà l’IBI
En quant als impostos, el go-
vern proposa abaixar el tipus 
de gravamen de l’IBI, passant 
del 0,85 al 0,84. Montse Duch 
ha destacat que “els bons in-
dicadors de les �nances mu-
nicipals permeten començar a 
baixar l’IBI en la línia del com-
promís en la bona gestió eco-
nòmica i �scal del govern”.
En aquest capítol de IBI, i 
acordat amb altres grups de 
l’oposició, s’introduirà una 
nova boni�cació del 50% per 
la instal·lació de plaques fo-
tovoltaiques de particulars i 
comunitats, per tal d’impulsar 
les energies verdes a la nostra 
ciutat. Pel que fa a la instal·la-
ció de plaques fotovoltaiques, 
s’incrementa la boni�cació de 
l’ICIO del 50% al 95%.
Es congelen l’impost de l’Incre-
ment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana (plus-
vàlues), l’Impost d’Activitats 

Econòmiques (IAE), l’Impost 
sobre Construccions i Instal·la-
cions i l’Impost de Vehicles de 
Tracció Mecànica. Malgrat que 
es mantenen la regidora d’Hi-
senda ha explicat que el IPC 
puja un 2% i això, ha a�rmat 
Duch “vol dir que en termes 
reals tots aquests impostos bai-
xen un 2%”.
Finalment, pel que fa a les ta-
xes (escombraries, entrada de 
vehicles, taxes piscines, cursos 
centres cívics, recollida d’ani-
mals abandonats...) se’ls apli-
carà el 2% de la variació de 
l’IPC de Catalunya des del mes 
de juny de 2019, que és el mes 
de referència de la darrera mo-
di�cació ordenances, al mes de 
juny de 2021. Això vol dir que 
l’increment “real” de les taxes 
serà del 0%.
Les llicències d’obres menors 
desapareixen i només caldrà 
comunicar-ho a l’Ajuntament. 
Amb aquest canvi el govern vol 
afavorir i facilitar la reforma 
dels habitatges.

PSC i Comuns, contents per seguir condicionant Marc Castells

C om ha passat en el que 
portem de mandat, 
la bona entesa entre 

PDeCAT i PSC -sobretot- i Co-
muns, farà possible l’aprovació 
del pressupost municipal. No 
és d’estranyar que aquestes 
formacions, juntes a Igualada 
Som-hi, estiguin molt satisfetes 
dels resultats de les negociaci-
ons. “Les polítiques incloses en 
el pressupost formen part del 
model de ciutat de la forma-
ció progressista, diu el regidor 
portaveu Jordi Cuadras, per a 
qui “no hem perdut l’oportu-
nitat de condicionar el Pressu-

post per l’any que ve apro�tant 
que el govern de Marc Castells 
es troba en minoria. Malgrat 
partir de models de ciutat opo-
sats i de les di�cultats de fer 
encaixar les propostes, hem 
trobat la manera d’incidir en 
el Pressupost i donar resposta 
a problemàtiques que diversos 
col·lectius de la ciutat ens havi-
en fet arribar els darrers mesos 
amb el treball que fem de vi-
sites als barris i de parlar amb 
molta gent de diversos àmbits 
de la nostra ciutat. Som en po-
lítica per ser útils a la gent”.
A petició d’Igualada Som-hi, el 

Pressupost pel 2022 incorpora 
la boni�cació de l’IBI per ins-
tal·lar plaques fotovoltaiques 
perquè les llars de la ciutat ge-
nerin la seva pròpia energia. 
Cuadras explica que “en un 
context de lluita contra l’emer-
gència climàtica, amb aquesta 
mesura afavorirem el consum 
d’energia verda a la nostra ciu-
tat. Que les cases  i comunitats 
de veïns d’Igualada puguin te-
nir una boni�cació de l’IBI que 
sigui un estímul per fer el pas 
cap a la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques per nosaltres era 
una mesura clau”.

En el mateix àmbit de lluita 
contra l’emergència climàtica 
però pel que fa a la mobilitat 
verda, la formació que integren 
PSC, Comuns i el grup ciutadà 
Igualada Oberta, ha aconseguit 
que al llarg del l’any que ve el 
carrer d’Òdena es converteixi 
en un carrer de vianants des del 
passeig Verdaguer �ns la Ram-
bla. Jordi Cuadras explica que 
“és una proposta que ha sigut 
dura de negociar però que hem 
defensat perquè estem conven-
çuts que ampliar l’illa de via-
nants del centre de la ciutat és 
imprescindible per a construir 

una ciutat que avanci”.
Igualada Som-hi ha aconse-
guit, després d’un any insistint 
en la seva necessitat, que el 
Pressupost incorpori la creació 
d’una O�cina d’Ajuda per a fer 
Tràmits Virtuals com la que va 
crear fa uns mesos Vilanova 
del Camí o el Consell Comar-
cal: es tractarà d’un servei on 
qui no tingui coneixements 
informàtics puguin tenir ajuda 
per a fer tràmits amb l’adminis-
tració a través d’Internet. Tam-
bé ha aconseguit incorporar la 
instal·lació de gespa arti�cial al 
camp de futbol de Fàtima.



Poble Actiu presenta 
“Tenim un pla”, un 
cicle de xerrades al 
voltant de la política 
cultural igualadina

A vui divendres 24 de 
setembre Poble Actiu 
presentarà la campa-

nya “Tenim un pla. Pensem i 
imaginem la política cultural 
d’Igualada”. Aquest acte serà 
l’inici d’una campanya que 
durarà �ns al maig del 2022 
i que té per objectiu re�exio-
nar i debatre sobre l’estat de la 
cultura a Igualada i la política 
cultural actual. El cicle esta-
rà obert a tota la ciutadania i 
comptarà amb la participació 
de representants d’equipa-
ments, entitats, creadors, pro-
gramadors i centres artístics.
Durant la presentació s’expli-
caran els objectius de la cam-
panya i es donaran detalls dels 
diferents actes que tindran 
lloc �ns al maig del 2022. Al 
�nalitzar la presentació el duet 
Bosca, format per les germa-
nes Lola i Rita Bosser, oferiran 
un breu concert interpretant 
temes propis i versions. 
L’acte de presentació de la 
campanya serà a les 19.30 h a 
l’Adoberia Bella i, per respec-
tar les mesures de prevenció 
de la covid-19, hi haurà afora-
ment limitat i caldrà inscrip-
ció prèvia enviant un correu 
electrònic a comunicació.po-
ble.actiu@gmail.com.
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REDACCIÓ / LA VEU 

E squerra Republicana 
d’Igualada encara els 
pressupostos amb una 

reivindicació que fa anys que 
reclamen, una “rebaixa justa i 
progressiva de l’IBI” atès que 
“Igualada és la ciutat mitjana 
amb els impostos més cars de 
Catalunya”. Els republicans 
asseguren que el govern mu-
nicipal ha apujat 40 milions 
d’euros l’IBI des de l’any 2011 
i, la recaptació total cobrada 
als igualadins i igualadins des 
que Castells és alcalde supe-
ra ja els 200 milions d’euros” 
i assenyalen que “qualsevol 
persona que ho vulgui pot 
trobar aquestes dades a l’insti-
tut d’estadística de Catalunya”. 
Alhora ERC Igualada consi-
dera “desproporcionat” l’aug-
ment de l’IBI que “hem patit 
els igualadins” i es pregunten 
“per què paguem els impostos 
més cars de Catalunya però 
tenim, amb sort, els mateixos 
serveis que d’altres ciutats si-
milars a la nostra”.
A més a més, enguany els re-
publicans expliquen que “pu-
jaran els impostos i les taxes” 
ja que hi haurà un augment de 
280.000€ i el resultat �nal serà 
“dolent” pels igualadins i igua-
ladines ja que “pagarem més 
impostos que l’any anterior”.
Igualada, la 10a ciutat de l’estat 

ERC diu que Castells ha apujat l’IBI 
40 milions d’euros des del 2011

Jordi Cuadras convoca 
per dijous vinent 
una conferència per 
explicar la “Igualada 
d’avui i demà”

A mb el títol “Tornem a 
fer avançar Igualada”, 
el grup municipal 

d’Igualada Som-hi format per 
PSC, Comuns i el grup ciutadà 
Igualada Oberta, obrirà el nou 
curs polític. L’acte és obert a 
tothom i es farà el proper di-
jous 30 de setembre, a les 8 del 
vespre, al Museu de la Pell.
Una vegada superada la pri-
mera meitat del mandat a 
l’Ajuntament i encarant la 
sortida de la pandèmia, la for-
mació progressista planteja-
rà públicament quins són els 
reptes que té Igualada i quines 
propostes fa per afrontar-los. 
El regidor portaveu Jordi Cu-
adras pronunciarà una confe-
rència titulada “Igualada avui 
i demà” per explicar el model 
de ciutat que planteja per fer 
front a la recuperació sen-
se deixar ningú enrere i com 
Igualada pot tornar a avançar 
apro�tant les oportunitats que 
aquest primer quart del segle 
XXI ofereix a les ciutats.
La conferència és fruit del 
treball del grup municipal 
durant aquesta primera mei-
tat de mandat i dels múltiples 
contactes dels regidors i el 
seu portaveu amb les veïnes 
i veïns de tots els barris de la 
ciutat. I també és fruit de l’esti-
ma i inquietud per fer avançar 
Igualada i la seva gent. L’acte 
també comptarà amb contin-
guts multimèdia i totes les me-
sures de seguretat sanitàries.

J unts Igualada ha orga-
nitzat per demà dissabte 
una jornada de portes 

obertes, que comptarà amb la 
presència de Josep Rull. Serà a 
les 18.30 hores, a la plaça Pius 
XII. Un acte a l’aire lliure, pre-
sencial i que complirà amb to-

Demà dissabte, jornada de portes obertes de Junts Igualada
tes les mesures covid vigents. 
Després de la benvinguda 
a càrrec de l’executiva local 
del partit, membres de la 
JNC (Joventut Nacionalista 
de Catalunya) explicaran el 
compromís amb el país, vist 
amb ulls del jovent. 

A les 7 es farà la presentació 
del llibre “Història d’un Crit” 
de l’activista Joan Porras, tam-
bé conegut com a Joan Bona-
NIT. A 3/4 de 8, conferència 
“Present i futur” a càrrec de Jo-
sep Rull. Hi haurà música en di-
recte per amenitzar la jornada.

espanyol amb l’IBI més car.
Des d’ERC apunten que “els 
igualadins paguem 300€ més 
d’IBI de mitjana que una famí-
lia de Vic, Tortosa, Vilafranca, 
Manresa, St. Feliu de Llobre-
gat o Cornellà” i això suposa 
“pràcticament un 100% més 
del que paguen aquestes ciu-
tats en concepte d’IBI”. En la 
mateixa línia des d’ERC recor-
den que “Igualada és la ciutat 
mitjana amb els impostos més 
cars de Catalunya” però tam-
bé és la “10a ciutat de l’estat 
espanyol amb l’IBI més car”, 
com ja van publicar diversos 
mitjans de comunicació locals 
i nacionals.
Des d’ERC veuen “molt difí-

cil” poder aprovar els pressu-
postos del govern municipal 
“però estan esperançats” que 
Marc Castells “acabi entenent 
que les propostes que fem mi-
lloren Igualada i per tant, que 
puguem arribar a un acord”. 
En aquest sentit des d’ERC 
reclamen “una rebaixa justa i 
progressiva de l’IBI, més in-
versió a les escoles de la ciu-
tat, generar pisos de lloguer 
accessible i iniciar el nou 
planejament urbanístic” com 
a condicions per aprovar els 
pressupostos.  
Segons ERC tot això és possi-
ble ja que “a moltes altres ciu-
tats es fa” amb uns impostos i 
un IBI “molt més barats”.

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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JAUME SINGLA / LA VEU 

P er primera vegada a 
la meva vida, he estat 
a Pujalt, hi he trobat a 

faltar al seu alcalde. Penso que 
com jo devíem ser molts a Co-
nill dissabte passat, convocats 
per la família i amics d’Antoni 
de Solà, per fer un acte de co-
miat a qui va ser el seu alcal-
de, mort en accident de cotxe 
el passat 11 de novembre del 
2020.
El nucli central de Conill es 
va quedar petit -com tantes 
vegades s’havia quedat en les 
convocatòries populars que 
l’Antoni muntava- per donar 
un  públic adeu a qui va ser un 
gran alcalde, un gran president 
del Consell Comarcal de l’Ano-
ia i de l’Ateneu Igualadí.
L’Antoni -o en Ton com li de-
ien els mes íntims- mai va vo-
ler passar pels càrrecs per pas-
sar-hi. Sempre els va dotar de 
contingut i projectes, encara 
que això li compliqués la vida 
o es trobés amb traves d’adver-
saris... i de companys de partit. 
Com a alcalde de Pujalt es va 
abocar en el seu municipi, mi-
rant de convertir-lo en un lloc 
on els joves es poden desen-
volupar professionalment i on 
tots els seus habitants hi tro-
bessin una forma de vida.
Quan li va tocar presidir el 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
quasi tot estava pler fer i ell 
ho va fer �ns a dotar-lo d’una 
seu en l’edi�ci més emblemàtic 
-per antic- d’Igualada, el qual 
va ser restaurat i posat en con-
dicions.
Va impulsar l’Ateneu Igualadí 

Emotiu -i accidentat- comiat 
a Antoni De Solà i Pereta

La igualadina Núria 
Vergés, nova directora 
general a la Generalitat
REDACCIÓ / LA VEU 

L a igualadina Núria 
Vergés i Bosch s’in-
corpora a la Direcció 

General de Cures, Organitza-
ció del Temps i Equitat en els 
Treballs, adscrita al Departa-
ment d’Igualtat i Feminismes. 
Vergés -germana de l’actual 
vicepresidenta del Parlament, 
Alba Vergés- és investigadora 
i professora del Departament 
de Sociologia de la UB. Tam-
bé forma part del grup de re-
cerca Copolis sobre Benestar, 
Comunitat i Control Social i 
de l’Institut Interuniversitari 
d’Estudis de Dones i Gènere, a 
més d’haver estat directora de 
la Unitat d’Igualtat de la ma-
teixa UB.
La Direcció General de Cu-
res, Organització del Temps i 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament encara 
aquestes properes set-
manes la recta �nal de 

l’aprovació del Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible de la ciutat.
Aquest pla és el document bà-
sic per a con�gurar les estratè-
gies de la mobilitat sostenible a 
Igualada. És l’eina que permeti 
fomentar uns desplaçaments 
més sostenibles i segurs al nos-
tre municipi amb tots els mo-
des de transport a peu, amb 
bicicleta, transport públic o 
vehicle privat.
Aquest projecte s’ha treballat 
intensament en els dos últims 

REDACCIÓ / LA VEU 

C iclistes Urbans d’Igua-
lada conjuntament 
amb algunes escoles, 

instituts i també les AFAM-
PA va engegar la primavera 
passada dues proves pilot del 
BiciBús. I després de la bona 
acollida que van tenir les pro-
ves,  arrenca de nou aquest di-
vendres 24 el Bicibús i a partir 
d’ara ja es podrà utilitzar cada 
divendres �ns a �nal de curs. 
El BiciBús és una iniciativa 
col·laborativa que ja està funci-
onant en diferents poblacions 
catalanes i que té com objectiu 
el promoure un canvi de la mo-
bilitat sostenible, facilitar que 
els infants vagin amb bicicleta 
a l’escola i així millorar la sa-
lut, el rendiment escolar, i que 
també puguin adquirir més au-
tonomia i noves habilitats. 
El BiciBús consisteix en un 
sistema de transport col·lec-
tiu que permet que els infants 

en una etapa molt difícil de 
l’entitat per les carències eco-
nòmiques i, en alguns temes, 
l’oposició del mateix ajunta-
ment d’Igualada. O més ben 
dit, de l’equip de govern muni-
cipal. 
L’observatori astronòmic, el 
Campament de la Guerra Ci-
vil, el Consorci Turístic de l’Al-
ta Anoia, els aerogeneradors, 
les festes culturals, els concerts 
A la Pedra.... desenes i desenes 
de projectes que va impulsar, 
sense deixar de fer cinc festes 
majors cada any, car són cinc 
els nuclis de Pujalt.
Tot això es va veure dissabte a 
la tarda a Conill amb unes qua-
tre-centes persones assistint, 
malgrat el risc de pluja que, de 
fet, va fer acabar cuita corrent 
l’acte, quan encara quedaven 
dos parlaments, tres cançons i 
el comiat a càrrec de Carla de 
Solà, �lla petita de l’Antoni.
L’acte, presentat per Susanna 
Maldonado i la Margarida, va 
tenir participació de Ramon 
Redorta; la coral de la Guàrdia 
amb Conxi Gil; Albert Borràs 
de l’Observatori Astronòmic; 

la Capella de la Tossa; l’Ateneu 
Igualadí; l’acordionista polo-
nès, Zdzislaw Grugus que es 
va emocionar en dedicar unes 
peces musicals a l’Antoni; Eloi 
Fonoll que va recitar/cantar 
un poema de Celdoni Fonoll; 
l’actual alcalde de Pujalt, Pere 
Massana; Joan Rial dedicat a 
les llavors que li ha dedicat un 
ordi -Ansola-; Josep Barcons 
director dels festivals de Mú-
sica Barroca....
La pluja va fer acabar l’acte 
abruptament, però el record 
de l’Antoni de Solà quedarà 
per sempre tant en el pen-
sament de tots els que hem 
tingut la sort de conèixer-lo i 
tractar-lo, com per les obres 
que deixa fetes a Pujalt, a l’Ate-
neu i en el conjunt de l’Anoia. 
I també, és clar, en la seva for-
ma d’exercir els càrrecs per als 
quals va ser elegit en el seu 
moment.
Deu mesos després de la seva 
mort, el seu record va aplegar 
unes quatre-centes persones. 
Coses així només les pot fer una 
personalitat tan potent com la 
d’Antoni de Solà i Pereta.

Equitat en els Treballs té entre 
els seus principals objectius 
impulsar programes que tren-
quin la bretxa salarial i fomen-
tar actuacions que eliminin les 
desigualtats en l’accés de les 
dones al mercat laboral. Tam-
bé pretén promoure polítiques 
d’organització del temps i re-
forma horària que permetin 
la conciliació de la vida per-
sonal, familiar, associativa, de 
ciutadania i laboral. 

Avui arrenca el Bicibús, 
transport col·lectiu en 
bici a l’escola

Recta �nal de l’aprovació del Pla de 
Mobilitat Urbana Sostenible

vagin de casa a l’escola en bi-
cicleta, per això s’han creat sis 
línies des de diferents punts 
d’Igualada, també des de Vila-
nova del Camí i Montbui i que 
arriben a cadascun del centres 
que hi participen: Escola Ate-
neu, Escola Mowgli, CEIP Gar-
cia Fossas, CEIP Dolors Martí, 
CEIP Ramon Castelltort, Esco-
la Anoia, Escola Mare del Diví 
Pastor, AFA La Rosella i Escola 
Pia. La setmana vinent també 
s’hi incorporaran dos instituts, 
el Joan Mercader i el Pere Vives 
Vich.
Amb el L’objectiu del Bicibús, 
es circular en grup, amb vo-
luntaris de Ciclistes Urbans i 
també pares i professors de les 
escoles, s’aconsegueix així una 
mobilitat més segura i soste-
nible i es creen sinergies entre 
alumnes i famílies. 
Per més informació i inscripci-
ons, a la web www.ciclistesur-
bans.org o bé a bicibusiguala-
da@gmail.com.   

anys. Va iniciar-se amb un anà-
lisi i diagnosi en què es van fer 
diverses propostes de la mobi-
litat de la ciutat. Seguidament 
va fer-se un procés participatiu 
amb entitats, ciutadania i veïns 
per a la recollir les seves apor-
tacions. Posteriorment va fer-
se una na pre-aprovació al ple 
que va seguir l’exposició pú-
blica i ara un cop recollides les 
aportacions i esmenes comen-
cem la recta �nal de aprobació 
de�nitiva.
El regidor de Mobilitat de 
l’Ajuntament, Miquel Vives, ha 
explicat que en la exposició pú-
blica s’han recollit “al voltat de 
100 aportacions d’ associaci-

ons, veïns i partits que les han 
enviades, i també les de l’ATM 
i Direcció General de quali-
tat ambiental i canvi climàtic 
que en molts casos son repe-
tides o de redacció o detall. 
L’equip redactor i tècnic les 
ha desgranades, estudiades i 
ara començarem a cita tots 
els grups per a fer reunions 
per a la seva aprovació”.
Vives ha remarcat que des 
del govern “demanem i exi-
gim també compromís de les 
forces politiques per a apro-
var aquest pla”, i ha reiterat 
que la voluntat és incloure el 
màxim nombre de aportaci-
ons i esmenes al pla”.



  IGUALADA | 11Divendres, 24 de setembre de 2021

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 18 de setem-
bre, l’avinguda Països 
Catalans de les Comes 

va acollir una nova edició del 
festival de referència del vega-
nisme a la nostra comarca.
Una quarta edició del Festival 
Naturveg que va poder comp-
tar amb alguns dels in�uenci-
adors a la xarxa (in�uencers), 
dietistes i cuiners més impor-
tants de Catalunya dins del 
veganisme: Míriam Fabà, Mi-
quel Cuenca (el Vegano Mar-
rano) i Sandra Galvé, que van 
oferir al públic assistent els 
seus shows de cuina vegana i 
100% vegetariana. També ho 
van fer les cuineres Eva Oliva i 
Rosana Fascini, del Restaurant 
Cor Verd, mentre els assistents 
esmorzaven hamburgueses i 
salsitxes veganes gentilesa de 
Zyrcular Foods.
Les Gralles del Mal Llamp i els 
Konkatrons van animar la jor-
nada per la zona de �ra, men-
tre Olga Marsal i Georgina 
Miret explicaven als més me-
nuts la història d’en Teo, amb 
música d’Albert Solé.
La moda i l’automoció veganes 
també hi van tenir el seu espai. 
La marca Omnea Art, de les 
igualadines Amalia i Leila, va 
presentar les seves creacions al 
seu estand de la �ra, i Francesc 
Pua, del concessionari Servisi-
mó, va fer una xerrada sobre 
la implantació del veganisme i 
les noves fonts d’energia verda 
en la indústria automobilísti-
ca.
Les caminades Nordic 
Walking van complimentar 
l’apartat esportiu, amb avitua-
llament del Cor Verd i barre-
tes energètiques d’Opcinatura. 
La posterior xerrada de l’ul-
tramaratonià i activista Albert 
Peláez, convidat per l’Editori-
al Diversa, va intentar trencar 
tòpics sobre el veganisme i 
l’esport d’elit.
Tanmateix, l’amenaça de pluja 
va obligar a suspendre les xer-
rades d’Óscar L. Sánchez, au-
tor de Diario de un Activista 
(vegano), i dels responsables 
del refugi d’animals domès-
tics, salvatges i de granja el 
Cau del Bosch, del Bages, així 
com el concert dels Blackstar 
Cover Band. Les Pastes de la 
Iaia va improvisar un concert 
en acústic per tancar el festi-
val.
Un Festival Naturveg organit-
zat per l’Associació Nou Cen-
tre Igualada, amb el suport 

Naturveg va desa�ar la pluja i 
esdevé tot un referent pel veganisme

de l’Ajuntament d’Igualada i 
la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena. Altres col·laboradors 
del festival han estat Zyrcu-

lar Foods, Naciendo Vegana, 
Heüra Foods, Editorial Di-
versa, UECAnoia, Restaurant 
Cor Verd i Opcinatura.

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

EMPRESA IGUALADINA
NECESSITA PERSONA

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

o bé registrecurriculum@gmail.com

Per al departament
comptable - fiscal 

i laboral.
Mitja jornada.
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C om cada any, el depar-
tament de Joventut de 
l’Ajuntament d’Igua-

lada obre les inscripcions per 
a les activitats d’aquesta tardor 
2021.
Amb l’arribada de la tardor 
els equipaments juvenils de 
la ciutat obren les seves por-
tes amb activitats com dibuix 
manga, cuines del món, acom-
panyament a l’estudi, teatre, 
tallers per la cerca de feina... 
Aquest primer trimestre esta-
rà ple d’activitats, tallers i xer-
rades molt variades dirigides a 
joves d’entre 12 i 30 anys. Les 
interessades es poden inscriu-
re’s a https://activitatsk.igua-
ladajove.cat/inscripcions-tar-
dor-2021/.
Cal recordar que degut a la 
covid-19 les activitats estan 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Departament de Sa-
lut de la Generalitat 
ha concedit la beca 

d’intensi�cació d’infermeria 
del Pla estratègic de recerca i 
innovació en salut (PERIS) al 
projecte de recerca Xat Jove, 
de l’Institut Català de la Salut 
a la Catalunya Central, liderat 
per la doctora en infermeria 
Glòria Saüch Valmeña. 
La beca, amb una dotació de 
57.239 euros, permetrà tirar 
endavant el treball de recerca 
durant dos anys. En el procés 
d’adjudicació s’ha avaluat tant 
el projecte com el currículum 
professional de Saüch, que 
també ha participat i coordi-
nat altres treballs d’investiga-
ció com ara el de l’exercici físic 
i la �bromiàlgia de l’any 2017.
El projecte pilot del Xat Jove 
es du a terme en el marc de 
l’acord de col·laboració entre 
la Gerència Territorial Cata-
lunya Central de l’ICS i Abi 
Global Health, una empresa 
de salut digital amb seu a Bar-
celona i a Dublín que ofereix 
el seu servei de microconsul-

La Dra. Glòria Saüch rep una beca 
de Salut per al projecte del Xat Jove

Torna el dinar de germa-
nor dels Amics del Casal

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat diumenge , 22 
membres dels “ Amics 
del Casal” ens aplegà-

rem en un conegut restaurant 
de la  nostra comarca, per di-
nar, compartir i encetar una 
nova temporada de les cami-
nades que tenen costum de fer 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dilluns 27 
de setembre es posa 
en marxa a la Conca 

d’Òdena MOBICO, un servei 
compartit de vehicle elèctric 
que permetrà, a través d’una 
APP, llogar per minuts cotxes, 
motos i patinets elèctrics per 
desplaçar-se a qualsevol punt 
dels set municipis de la Man-
comunitat. El llançament del 
projecte té repercussió nacio-
nal, ja que es tracta de la pri-
mera prova pilot de mobilitat 
intel·ligent que es farà al país 
fora de l’àrea metropolitana.
És per això que aquesta ma-
teixa setmana, MOBICO es 
presenta a l’International Mo-
bility Congress (IMC), el pri-
mer congrés de mobilitat que 
se celebra a Sitges els dies 21 
i 22 de setembre i que reunirà 
prop de 800 professionals del 
sector per buscar solucions 
aplicades a la mobilitat en l’en-
torn local. El projecte formarà 
part de la ponència que hi pre-
sentarà l’empresa Seat:Code, i 
també hi serà present a través 

tes de salut a catorze països 
d’Europa, Àsia i Àfrica.

Tots els joves de 12 a 16 anys 
dels instituts de l’Anoia
L’objectiu de l’estudi és avaluar 
la utilitat del Xat Jove, un ca-
nal de comunicació virtual i 
complementari a les xerrades 
informatives presencials que 
fa el personal d’infermeria als 
centres d’educació secundària 
dins del Programa salut i esco-
la. En l’estudi s’hi inclouen tots 
els joves dels instituts d’educa-
ció secundària (IES) de l’Anoia 
que tinguin entre 12 i 16 anys, 
els quals podran plantejar a 
través d’una aplicació mòbil 

els dubtes que tinguin sobre 
sexualitat, alcohol, drogues, 
trastorns alimentaris, assetja-
ment psicològic (mobbing), 
domèstic i escolar (bullying). 
Un equip de professionals 
d’infermeria s’encarrega de 
respondre a les consultes en 
un termini màxim de 7 hores 
i amb la garantia de màxima 
con�dencialitat.
L’estudi, que durà a terme Glò-
ria Saüch, permetrà analitzar 
el nombre de consultes i com-
parar-les amb les que es fan de 
manera presencial, així com 
d’avaluar les respostes i la sa-
tisfacció de les persones usuà-
ries del servei.

El projecte Mobico de vehicle 
compartit, al Congrés de la Mobilitat

de la presentació del Cellnex 
Mobility Lab i Circuit Parc-
motor Castellolí.
Mobico està impulsat per la 
Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena (MICOD), l’Associa-
ció de municipis per la Mobili-
tat i Transport Urbà (AMTU), 
l’Ajuntament de Castellolí, 
l’empresa SEAT:CODE i Cir-
cuit Parcmotor Castellolí, 
amb el suport de Servisimó. 
Es tracta d’un projecte de 
“car-sharing”, un nou model 
de mobilitat que redueix la 
contaminació i l’ús del vehi-
cle privat. A més, s’allibera-
ran places d’aparcament que 
en un futur poden servir per 

a dotar-les de zones verdes o 
d’altres espais d’interès per a 
cada municipi, fomentant la 
intermodalitat com funciona 
amb èxit a les grans ciutats.
La posició estratègica de la 
Conca d’Òdena que limita 
amb sis comarques més, situ-
ada a la Catalunya interior i 
ben connectada amb tot Cata-
lunya, i amb realitats molt di-
ferents entre municipis, ha fet 
que sigui una bona zona per a 
executar aquesta primera pro-
va pilot com a exemple semi 
urbà. La Conca té una acti-
vitat aproximada de 200.000 
desplaçaments diaris general-
ment en vehicle privat.

mensualment. 
Enguany  coincidí l’àpat de 
cloenda de l’any passat, ajor-
nat per la covid, amb l’inici 
del present curs. Les rialles, 
la bona companyonia i l’in-
tercanvi de vivències entre 
d’altres, van ser els protago-
nistes d’un trobada tan espe-
rada com reeixida.

La Kaserna obre 
inscripcions per activitats

adaptades a les mesures sani-
tàries vigents. També cal tenir 
en compte que els tallers i ac-
tivitats es poden veure modi-
�cats en funció de l’evolució 
de la pandèmia.
També cal recordar que el 
Punt d’Informació Juvenil 
segueix actiu. Aquest punt és 
un espai on les joves poden 
informar-se sobre diversos 
àmbits: laboral, acadèmic, 
emocional, salut i sexualitat, 
habitatge, participació juve-
nil i mobilitat internacional. 
Aquestes assessories són con-
�dencials i personalitzades. 
Per tal de poder demanar ori-
entació només cal demanar 
cita prèvia enviant un What-
sapp al 690.79.35.68, trucant 
al 93.804.18.01 o escrivint un 
missatge al mail kaserna@
aj-igualada.net o a Instagram 
@igualadajove.
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D issabte 18 de setem-
bre, l’Ajuntament 
d’Igualada ha tornat a 

oferir el Ciri Votiu de la ciutat a 
la Verge de Montserrat. Al matí 
han sortit 3 autobusos gratuïts 
amb 200 igualadins que han 
volgut assistir a l’ofrena. 
A més, s’ha comptat amb la 
presència de membres de les 
entitats i institucions iguala-
dines que celebren un aniver-
sari destacat aquest any com 

Prop de 200 igualadins van participar a Montserrat 
en l’ofrena del Ciri Votiu

són: L’Agrupació Sardanista 
d’Igualada que aquest any 
celebra el 50è aniversari i la 
FESTHI i el Ball de Pastorets 
que celebren els seus primers 
10 anys d’història. L’ofrena ha 
tingut lloc a l’inici de la missa 
conventual de les 11 del matí, a 
la Basílica de Montserrat.
Seguidament, les autoritats 
presents i els diversos assistents 
han estat rebuts pel nou Pare 
Abat de Montserrat, Manel 
Gasch, en una audiència espe-
cial. Ha estat la primera presi-
dida pel nou Pare Abat que ha 
saludat als membres del con-
sistori i als representants de els 
entitats que celebren el seu ani-
versari. Tant l’alcalde, acompa-
nyat de diversos regidors, com 
els representants de les entitats 
homenatjades, han fet entre-
ga d’obsequis relacionats amb 
la ciutat i les entitats al Pare 
Abat, entre ells el llibre sobre 
la història del circ a Igualada, 
obra del nostre col·laborador 
Josep Elias.
Aquest acte habitualment es 
realitzava durant el primer 

semestre de l’any, però la situ-
ació sanitària i les restriccions 
a causa de la Covid han pro-
vocat que s’hagi posposat al 
setembre. 
Aquesta tradició, recuperada 
a la dècada dels anys noran-
ta, 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.

Fins a 1500€ 
per instal·lacions unifamiliars  

Fins a 2500€ 
per instal·lacions plurifamiliars  

Fes la teva sol·licitud 
al web de l’ajuntament

Fins el 31 de desembre de 2021

L'Ajuntament d'Igualada 
et finança fins el 30% 
del cost total de la teva 
instal·lació de plaques 
fotovoltaiques*

*Instal·lacions realitzades 
durant aquest any 2021

APOSTEM
PER L’ENERGIA 
SOLAR

igualada.cat
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C ada any, el 21 de se-
tembre es comme-
mora a tot el món el 

Dia Internacional de la Pau, 
una data que ens serveix per 
re�exionar sobre pau i no vi-

REDACCIÓ / LA VEU 

M és de 350 persones 
han assistit a la fes-
ta de celebració del 

40è aniversari de l’Associació 
Catalana de la Premsa Comar-
cal que s’ha celebrat al Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona. 
Editors de mitjans, publicistes, 
lectors i representats instituci-
onals no s’han volgut perdre 
aquesta festa que a causa de 
la pandèmia va haver de pos-
posar-se l’any passat i aquest 
2021 per � ha pogut aplegar a 
molts dels amics de la Prem-
sa Comarcal. La celebració ha 
comptat amb la presència del 
president de la Generalitat 
Pere Aragonès i la presidenta 
del Parlament Laura Borràs.
L’acte ha combinat a la per-
fecció una part institucional 
que incloïa parlaments de les 
autoritats i una entrega de di-
ferents guardons i reconeixe-
ments, i amb una part lúdica 
amb actuacions musicals.

La Premsa Comarcal celebra 40 anys 
amb una gran festa al Liceu

Parlem Telecom obre 
botiga a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada és un municipi 
estratègic per garantir el 
creixement a l’interior 

de Catalunya de Parlem Tele-
com, que està executant un pla 
d’obertura de botigues a tot el 
territori valorat en 1 M€ per 
augmentar la proximitat vers 
els seus clients. L’operadora de 
telecomunicacions catalana, 
que �ns fa pocs mesos només 
comptava amb locals propis a 
Barcelona, Reus i Lleida, arri-
ba ara amb una botiga física a 
Igualada, que se situarà en una 
zona emblemàtica del munici-
pi. Concretament, al carrer de 
l’Argent, número 11. 
Parlem Telecom és una com-
panyia molt arrelada a Catalu-
nya, que fomenta la identitat i 
la cultura del país i que situa 
els seus clients al centre de la 

REDACCIÓ / LA VEU 

Professionals de la Di-
recció General d’Aten-
ció a la Infància i l’Ado-

lescència de la Generalitat 
de Catalunya (DGAIA) i del 
Consell Comarcal, oferiran 
una sessió formativa en línia, 
oberta al conjunt de la ciuta-
dania, sobre els joves migrats 
sols. Tindrà lloc a través de 
Zoom el proper 7 d’octubre, 
de 18:30 a 20h.
La formació aprofundirà en el 
per�l dels joves migrats sols 
que arriben a Catalunya i les 

seva estratègia empresarial. 
Per tal de generar la màxima 
con�ança i arribar a tothom, 
especialment a aquells no fa-
miliaritzats amb els entorns 
digitals, l’operadora té previst 
obrir desenes de botigues du-
rant el període 2021-2022. 
D’aquesta manera, es busca 
oferir un servei de proximitat 
i consolidar l’expansió territo-
rial d’aquesta operadora cata-
lana, que ha aparegut els dos 
últims anys entre les 200 em-
preses que més ràpid creixen 
d’Europa dins del top 1.000 
anual que elabora el prestigiós 
diari Financial Times. 
Els clients de Parlem poden 
gaudir de serveis addicionals 
en les botigues de l’operadora 
catalana com, per exemple, 
descomptes de �ns el 20% al 
contractar una assegurança a 
la mútua catalana Mussap.  

Sessió del Consell sobre 
els joves migrats sols

seves motivacions per fer-ho. 
Alhora es farà un repàs de la 
normativa que regula l’estada 
dels joves al país i el seu ac-
cés al món laboral. Finalment 
s’informarà de la seva situació 
a partir dels 18 anys, així com 
dels recursos d’emancipació 
que existeixen i dels principals 
plans, programes i accions que 
s’han impulsat des de diverses 
administracions públiques 
adreçades a l’acollida i la inte-
gració d’aquest jovent.
Per a més informació escriure a 
ciutadania@anoia.cat o trucar 
al 93 805 15 85, extensió 141.

El president de la Generali-
tat Pere Aragonès, en el seu 
parlament ha destacat que “la 
premsa comarcal representeu 
la capil·laritat, podeu arribar 
a tot arreu. Per tenir una Ca-
talunya sencera és indispen-
sable que tothom tingui veu”; 
mentre que la presidenta del 
Parlament Laura Borràs ha 
recordat que “la premsa co-
marcal té un paper cabdal per 
al foment, l’ús i la normalit-
zació de la nostra llengua”; i 
el president de l’ACPC Fran-
cesc Fàbregas ha assenyalat 
que “tenim 150 capçaleres, 
765.000 lectors i donem feina 
a mil famílies. Avui tothom 

diu que són Quilòmetre Zero, 
però nosaltres som els origi-
nals”.
El mestre de cerimònies de 
la festa ha estat l’actor Quim 
Masferrer que ha posat el 
punt simpàtic a aquesta tro-
bada que volia ser, per sobre 
de tot, una festa de retroba-
ment.
L’altre acte institucional ha estat 
l’entrega del 1r Premi d’Honor 
Premsa Comarcal que, recent-
ment instituït per l’ACPC per 
reconèixer la tasca dels professi-
onals més destacats vinculats a 
la premsa comarcal, ha recollit 
el reconegut periodista Ramon 
Besa, fundador d’El 9 Nou.

Igualada, amb el Dia de la Pau

olència. Igualada s’ha sumat a 
la celebració d’aquest dia amb 
una campanya de consciencia-
ció principalment a les escoles 
i instituts de la ciutat. Totes les 
escoles que ho han volgut han 
pogut pintar a la seva entrada 
el lema “La pau al món comen-
ça aquí” amb pintura efímera.
L’acte central s’ha realitzat 
aquest dimarts a la Plaça de 
Cal Font on el regidor de Co-
operació, Fermí Capdevila, 
acompanyat d’altres membres 
del consistori ha plasmat el 
lema de la campanya al cos-
tat de l’estàtua nosALTRES de 
l’artista igualadina Teresa Riba. 
Durant l’acte s’ha llegit també 
el manifest d’aquest any.

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

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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



El lema general propo-
sat per les Nacions Uni-
des és “Igualtat digital 

per a totes les persones” 
i les activitats progra-
mades a la comarca 

tornaran a tenir, també 
enguany, un format 

principalment virtual

  IGUALADA | 15Divendres, 24 de setembre de 2021

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Assemblea General 
de Nacions Unides, 
en la seva la Resolució 

45/106, de 14 de desembre de 
1990, va proclamar l’1 d’oc-
tubre Dia Internacional de la 
Gent Gran. 
La �nalitat d’aquesta jornada 
festiva i reivindicativa és fer 
que les persones grans siguin 
per un dia veritables protago-
nistes i centre d’interès d’arreu 
del món, i difondre una imatge 
més positiva de l’envelliment.
La temàtica general proposa-
da enguany a nivell general és 
“Igualtat digital per a totes les 
persones”, posant de relleu la 
necessitat d’accés i participació 
signi�cativa en el món digital 
per part de les persones grans. 
I, com és habitual, el Consell 
Comarcal de l’Anoia i el seu 
Consell de la Gent Gran, per 
dotzè any consecutiu, han pre-
parat un seguit d’activitats par-
ticipatives, la majoria encara 
en format virtual per raons de 
prevenció i seguretat.
Des de ja fa setmanes, l’ens 
comarcal i els ajuntaments 
impulsen la caminada per a la 
gent gran “Sumem grans qui-
lòmetres”. A més, aquest pro-
per cap de setmana, coincidint 
amb FirAnoia, hi haurà un 
taller de contacontes per pro-
moure les relacions intergene-
racionals i trencar estereotips 
al voltant de la vellesa, dissabte 
d’11:15 a 13h i, diumenge, de 
17:30 a 18:30h.
El 28 de setembre, de 15:30 a 
16:30h, es durà a terme la pre-
sentació en línia, a través de 
Zoom, del nou servei Truca-
des Amigues, un recurs con-
junt amb la Fundació Amics 
de la Gent Gran per combatre 

Moltes activitats en el Dia de la Gent 
Gran, previst per a l’1 d’octubre

la soledat no desitjada. L’en-
demà, 29 de setembre, d’11 
a 11:45h, hi haurà la xerrada 
virtual “Consum i persones 
grans” a càrrec de Mercè Forn, 
responsable de l’O�cina Co-
marcal d’Informació al Consu-
midor. I el 30 de setembre, a les 
12:15h, es farà la presentació 
virtual dels resultats de l’anàlisi 
“Les necessitats de les perso-
nes grans de l’Anoia”, a càrrec 
de membres del Consell de la 
Gent Gran de l’Anoia.
Pròpiament l’1 d’octubre es 
publicarà un vídeo al canal de 
Youtube ‘Gent Gran Anoia’, 
amb la presentació per part del 
president del Consell Comar-
cal, Xavier Boquete, seguida de 
la lectura del manifest i poesia, 
a càrrec del vicepresident del 
Consell de la Gent Gran, Enric 
Senserrich.
El 5 d’octubre, d’11 a 11:45, s’ha 
programat una presentació 

virtual de la plataforma “Ha-
blam, donde todo el mundo 
encuentra siempre a alguien 
con quien hablar”, amb Ha-
blam Social Care, una propos-
ta que vol promoure les relaci-
ons entre les persones a través 
de l’ordinador. I el 7 d’octubre, 
també a les 11h, es farà la pre-
sentació virtual de la “Nueva 
herramienta virtual basada 
en el análisis del habla para la 
detección precoz del deterioro 
cognitivo”, a càrrec d’Accexi-
ble, que ha creat una eina vir-
tual perquè les persones es pu-
guin autoadministrar per tenir 
una prediagnosi sobre la seva 
salut mental.
Finalment, el 8 d’octubre, de 
9:30 a 11h, hi haurà una pín-
dola formativa virtual ano-
menada “Novetats en el pro-
cediment de modi�cació de 
la capacitat: cap a un model 
de suport”, a càrrec de Jordi 
Muñoz, president d’EIMA i 
membre de l’Equip d’Atenció 
a la Vellesa de l’Anoia (EAVA), 
enfocada a la nova normativa 
sobre aquest tipus de procedi-
ment legal.
Totes les activitats són gratuïtes 
i obertes a tothom i, per a po-
der accedir a les sales virtuals, 
cal visitar www.anoia.cat, on hi 
ha un banner amb més infor-
mació. En cas de dubte, es pot 
contactar amb l’adreça de cor-
reu bherrera@anoia.cat.

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

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

Consulteu el sumari de tots els números a: 

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

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

Ja ha sortit el núm. 68



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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El teletreball contribueix o perjudica?

No presento esta noticia para hablar del automóvil en particular sino 
para volver a constatar lo oportuno que ha sido el virus para solucio-
nar un problema que se arrastraba desde el 2007: el exceso de oferta de 
todo, el exceso de capacidad productiva de todo, evidentemente

Molt agraïda per la con�ança. És un honor assumir aquest repte, al costat de 
l’extraordinari equip d’@accio_cat  i comptant amb @JoanRomeroC
com a director executiu. Estem en un moment de grans canvis de paradig-
ma i cal convertir els grans reptes en #oportunitats. Som-hi!

Grifols reforça la seva cartera de medicaments amb la compra de l’alemanya 
Biotest. El gegant català comprarà per 1.100 M€ el grup, �ns ara en mans 
de la xinesa Tiancheng.

“No totes les solucions per la gestió dels purins, 
passen per la via de valorització energètica”

“ El transfons no és quedar-te a la part 
còmoda de la feina, sinó anar a la part més 

humana i intrínseca de l’ésser.”

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

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

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

Si parlem de residus ramaders, 
a tots ens venen al cap els 
purins i associats a aquests, 
connotacions negatives com 

males olors, contaminació d’aqüífers 
(fruit de la seva elevada càrrega en 
nitrogen) i notícies periòdiques als 
mitjans parlant de la problemàtica 
per a la seva gestió. 

Però comencem pel principi, que en-
tenem per purins. Són un residu re-
sultant de l’activitat ramadera, cons-
tituït per una barreja de dejeccions 
sòlides i líquides i restes de palla, de 
productes d’alimentació animal i ai-
gua; en quantitats variables general-
ment amb un contingut d’aigua supe-
rior al 85% del pes.

Si analitzem més a fons els purins, ve-
iem que la seva elevada càrrega con-
taminant es orgànica, pel que la seva 
gestió no hauria de ser un problema, 
si pensem en tecnologies de valorit-
zació energètica, com ja s’ha vingut 
implementant en diverses iniciatives 
de plantes que utilitzaven els purins 
com a matèria primera per la produc-
ció d’energia renovable i en processos 
de cogeneració. Així mateix, del pro-
cés se’n obtenia aigües que podien ser 
aptes pel reg agrícola i subproductes 
sòlids que es podien utilitzar com a 
bioesmena agrícola. 

No obstant, sempre que parlem 
d’energies renovables, els criteris tèc-
nics i de viabilitat passen a un segon 
pla, doncs intervenen altres criteris 
més polítics, com ja va passar a l’any 

2014 amb la reforma elèctrica que eli-
minava les primes a les renovables i la 
cogeneració.

Però no totes les solucions per la ges-
tió dels purins, passen per la via de 
valorització energètica. Altres inici-
atives, parlen de tractaments i gestió 
conjunta amb altres residus vegetals 
procedents de poda en processos de 
compostatge, per a l’obtenció d’un 
compost d’ús agrícola. També és re-
llevant una iniciativa europea, Pro-
jecte Fertimanure, Horizon 2020 a 
on participa el Centre Tecnològic 
d’Excel·lència Leitat, que té  l’objectiu 
de proporcionar solucions innovado-
res que resolguin problemes reals, és 
a dir, el repte de fems, i que ajudin els 
agricultors amb els reptes que enfron-
ten actualment.

Els fems són, amb diferència, la major 
corrent de biomassa residual rica en 
nutrients. El sector ramader de la UE 
és el més gran de món i, com a tal, és 
un dels majors usuaris i proveïdors de 
nutrients.

En �, si una cosa és certa, és que el 
sector ramader necessita amb urgèn-
cia abordar els problemes associats a 
l’excés de nutrients (control de la con-
taminació, molèsties per olors, etc.) i 
fer-ho a costs assumibles. I per altra 
banda, el sector agrícola, que depèn 
de fonts externes de nutrients mine-
rals per a la millorar la producció i 
rendiment dels cultius, requereix de 
nous productes fertilitzants que com-
pleixin amb els seus requeriments. 

La gestió eficient dels residus ramaders

Roger Bascones
Coach i formador
www.somosomun.com    Mail: hola@somosomun.com

“No totes les solucions per la gestió dels purins, 

Joan Roig
Business Development Manager LEITAT Anoia
@joanroigtarga

Tot depèn amb el prisma 
que es miri... Sí més no, 
conec casos molt propers i 
un en especial que portava 

12 anys practicant aquesta modalitat 
de treball a distància.

Segons l’experiència d’aquesta per-
sona, al principi tot eren avantatges. 
Ella treballava a Barcelona a una 
multinacional de software i feia de 
traductora tècnica. Una tasca que 
desenvolupava des de les mateixes 
oficines al Passeig de Gràcia. Davant 
mateix de la Casa Batlló. Un lloc 
especial i amb molt encant i caixet. 
Bones vistes, botigues, gent, nivell...

El fet d’estalviar en viatges, cotxe, 
metro, olor a suor i densitat pobla-
cional ja tot eren avantatges i l’oferta 
va ser d’allò més bona: horari fle-
xible, feina des de casa, estalvi en 
temps i benzina, perill a la carretera, 
augment de sou. Tot i que aquest úl-
tim no sempre es dona a tothom. 

Ella va estar 12 anys d’aquesta for-
ma, amb teletreball. Gaudint del 
temps disponible per estar a casa, 
fora pressions, conflictes, etc. La 
cosa era: ara treballo, ara ho deixo 
i em poso a fer feines de casa, ara 
ho torno a reprendre... així amb un 
engega i para. Que quedi clar que 
aquesta és una historia real, sense 
entrar si està millor o pitjor, només 
és una experiència que aporta llum a 
aquest present.

-A mida que van passant els anys, 
t’acomodes. “Ja ho faré després”, 
“després ho miro”, després... sents 
l’atac de la mandra, soc el meu propi 
responsable de departament i nin-
gú em pressiona, només tinc data 
d’entrega de projecte. No hi ha con-
tacte amb els companys de l’oficina, 
no socialitzo. El meu uniforme de 
treball és el pijama. Estic tot el dia 
treballant, ja sigui per l’empresa o a 

casa. L’esgotament comença a pro-
nunciar-se.-

Al cap del temps, la solució va ser 
llogar una oficina, deslocalitzar el 
despatx de casa a un lloc extern. 
Així va tornar a vestir-se guapa, ma-
quillar-se, sortir de l’entorn familiar, 
socialitzar a la cafeteria del xamfrà, 
etc. Una mica d’alegria per fi!

Aquí, el transfons no és quedar-te a 
la part còmoda de la feina, sinó anar 
a la part més humana i intrínseca de 
l’ésser: teletreballar m’ajuda a créi-
xer? M’allunya o m’apropa a la rea-
lització com a persona/professional? 
Em plau estar més aïllada o potser 
és més saludable rodejar-me de més 
persones? El meu entorn actual és 
obert o estic empresonada? A vega-
des pots tenir la gran sort d’estar a 
un paradís.
Sense jutjar la situació, crec que ho 
hem de pensar “out of the box” i no 
des de la part emocional o associada. 

El plantejament del teletreball dema-
na constància, disciplina, flexibilitat 
i molta responsabilitat per no caure 
a la foscor i seguir en la motivació. 
També hem de tenir en compte que 
els entorns sí afecten directament al 
nostre comportament, emocions i 
pensaments. Des d’aquesta línia ja 
hem de valorar si suma o resta. Pel 
contrari, el context laboral potser 
és del tot tòxic i prendre la decisió 
d’anar a teletreballar és una gran 
oportunitat. Aquí, sí o sí, estaríem 
sumant, sobretot en salut.

Després queda una altra variable: 
l’obligació. Aquí toca prendre decisi-
ons des del nosaltres i no des del jo. 
Valorem alternatives i possibles ne-
gociacions. De totes formes, aquest 
seria un altre cas a analitzar.

Et deixo amb aquesta reflexió.



Humans de l’Anoia @humansanoia

#185 Carles Prat Vives
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P #latevaveu

Clàudia Rius @ClaudiaRiusL

Joan Pinyol @joanpinyolcolom

GeorginaGM @GeorginaGaMo

Ciclistes Urbans @CiclistesUrbIGD

Xarxa Igualada @Xarxa_Igualada

Laura Sempere @Laurasempere2

Cesk Freixas @ceskfreixas

Les llengües no hegemòniques han de tenir lloc a 
les tecnologies, a internet, a les plataformes audio-
visuals. Les macroempreses digitals minoritzen les 
cultures sense poder, i a les grans potències ja els va 
bé. Cal obligar als Estats a regular JA per la diver-
sitat lingüística.

Al Valle de los Caídos comencen les obres per a 
l’exhumació de diversos cossos, entre els quals el 
capelladí Joan Colom Solé. Cap ressò als mitjans 
catalans. El tema no interessa a Catalunya, encara 
que afecti milers de famílies catalanes

TAGA EVO: 5a prova de la Copa Catalana @feec_
cat. Molta alegria d’haver gaudit d’aquesta cursa 
en tots els seus aspectes: recorregut, organització, 
paisatges i les companyes i companys de sempre. 
Sembla que ja és pot dir, no? Guanyadora de la 
Copa Catalana FEEC 2021

En plena setmana de la mobilitat sostenible ens 
trobem el carril bici ocupat! És una de les activi-
tats programada per l’@ajigualada? El passeig té 4 
carrils de cotxes i 4 �leres d’aparcaments, però s’ha 
d’ocupar l’únic carril bici. Aquesta és la importàn-
cia que se li dona.

QUINA ALEGRIA! Avui hem començat tem-
porada amb un èxit rotund de públic. Iniciem la 
programació amb ”Elmer, l’elefant de colors” de @
TutatisTeatre. Moltes gràcies a tothom per venir 
i fer #culturasegura. Ens veiem el dia 3 d’octubre 
amb ”Els tres ossos”!

L’ajuntament d’Igualada diu que ”abaixarem l’IBI 
un 1% l’any vinent”. Pregunta: s’han deixat d’escriu-
re un ”0” o bé se n’en foten de nosaltres. La rebaixa 
no dona ni per un croissant de pastisseria

Mànagers d’aquest país nostrat: què feu que no 
teniu en @redperill a la vostra cartera d’artistes? 
Aquesta terra ha vist néixer poques vegades un 
músic tan superb com ell! No feu tard...!

www.veuanoia.cat

3 El govern d’Igualada presenta 
uns pressupostos de 61 milions 
d’euros

1 Quatre anys de presó per un 
pastor evangèlic per abusar 
sexualment durant anys d’una 
nena a Collbató

2 El Bicibús comença a pedalar 
aquest proper divendres
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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! 

Soc el Carles Prat Vives, tenor líric, compositor i 
director. Pare de tres �lls.
La meva vida sempre ha girat al voltant de la 
música quan ja des de petit vaig anar a Montserrat. 
Posteriorment vaig estudiar el superior de cant 
clàssic a Barcelona i un màster a la Hochschule 
für Musik Köln.
Actualment treballo coma freelance en diverses 
formacions professionals com el Cor de la Catedral 
de Barcelona, el Cor de Cambra del Palau de la 
Música, Ensemble O vos Omnes, Cor Cererols o 
Cor Ars Nova Barcelona. I també treballo com a 
compositor especialitzat en música vocal.
Com a director estic al capdavant del Cor Exaudio 
i el Cor d’homes d’Igualada.
Com a igualadí he estat implicat en diverses 
entitats de la ciutat com el Bastoners, la Collanada 
o els Amics de la Rata�a.
Igualada té potencial per ser una capital molt 
més activa culturalment, no només en el teixit 
associatiu popular sinó en l’àmbit professional. 
Sovint es diu que no hi ha públic per més oferta 
cultural, però al públic també se l’ha d’acostumar 
a tenir una oferta regular i ordenada de qualitat i 
estic convençut que hi hauria una resposta molt 
positiva.

@pep_argelich @francineta_ @barrufetbrunet

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
S’inaugura el nou auditori de la ciutat d’Igualada amb la presentació de la primera temporada 
regular de concerts. La inauguració serà a càrrec del president de la república Catalana.

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



Amb la col·laboració de:Leather Química  presenta la seva nova 
gamma de productes sostenibles, Leathertech

www.leatherquimica.com 

jtorres@grupomathiesen.com
  Tlf. +34 93 563 89 62 •  648 65 82 65

Leather Química va néixer al 2005 a Valls, província de Tarragona 
amb la �nalitat de donar servei als adobers de la zona i mercat 
d’exportació amb productes d’alta qualitat. 

El 2008 l’empresa va entrar a formar part del Grup Mathiesen, empresa amb 
seu central a Xile, líder en el comerç global i en el subministrament de matè-
ries primeres per a la indústria química, plàstics, mineria, materials de cons-
trucció, aliments, curtits, nutrició animal, paper i cel·lulosa, entre altres.

Situada a Igualada, en un espai de 5.500 metres quadrats, Leather Química 
compta amb una depuradora pròpia i ofereix un complet assortit d’especia-
litats químiques per a la fabricació de curtits.

L’empresa porta anys invertint en I+D+i amb una idea clara sobre el futur 
de la nostra indústria, basada en l’adaptació i sostenibilitat. Fruit d’aquesta 
idea, s’ha llançat al mercat la gamma de productes LEATHERTECH, una 
tecnologia especí�ca per a la indústria del cuir.

Tots els productes Leathertech estan pensats per donar solucions inno-
vadores a les adoberies. La idea és revaloritzar la pell, producte natural 
i sostenible per de�nició, invertint en processos més sostenibles, basats 
en l’economia circular, per a l’obtenció de cuirs més biodegradables i 
respectuosos amb el medi ambient.

Leather Química són pioners en proposar un procés d’estabilització versà-
til, el sistema ER, que permet reduir residus i revaloritzar el cuir abans 
de l’adobament. I a partir d’ara les seves propostes també es basaran en 
obtenir cuirs més biodegradables i tecnologies netes.

En ribera treballen per minimitzar l’ús de químics, mitjançant alternatives 
d’adobament, fent especial atenció a la biodegradabilitat, a l’ús de proces-
sos / productes per crust i a l’acabat sense matèries primeres perilloses ni 
contaminants.

Tot això s’aconsegueix gràcies a la seva gamma de productes clàssics, on 
treballen amb matèries primeres de proveïdors locals i prioritzen la qua-
litat.

Leather Química posa a disposició de la indústria dels curtits tot un equip 
tècnic especialitzat per aplicar les propostes de tecnologia Leathertech i 
treballar junts en nous projectes que puguin millorar la visió i el futur de 
la pell en bene�ci de la indústria i la societat.

Beneficis

  • Sostenibilitat
  • Tecnologia ecològica
  • Biodegradable
  • Optimització de costos
  • Economia circular
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REDACCIÓ / LA VEU 

D es d’aquest mes de 
setembre, el Servei 
d’informació i aten-

ció de les dones de la Manco-
munitat de la Conca d’Òdena 
(MICOD) ha ampliat les ho-
res d’atenció de la psicòloga. 
Aquesta millora suposa que 
la unitat de psicologia dobla-
rà les hores que feia �ns ara, 
passant de 6,5 a 14 hores a la 
setmana.
Aquest canvi s’ha pogut dur a 
terme gràcies a una aportació 
extraordinària realitzada per 
l’Ajuntament d’Igualada a la 
MICOD, provinent del Con-
tracte Programa que signen 
Ajuntament i Institut Català 
de les Dones.
Aquesta ampliació s’ha traduït 
en una hora més d’atenció als 

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest setembre es ce-
lebren dues de les �res 
més representatives 

per la indústria de la pell en 
l’àmbit de la moda, Première 
Vision i Lineapelle. Un total de 
deu empreses adoberes associa-
des a Leather Cluster Barcelona 
prendran part exposant els seus 
articles de pell, en aquests dos 
grans aparadors internacionals 
on es donen cita experts profes-
sionals de moda de tot el món 
que busquen novetats, tendèn-
cies i accessoris.
Durant aquesta setmana es 
celebra a la capital francesa, 
Première Vision Paris, �ra in-
ternacional de referència en el 
sector de la moda amb 900 ex-
positors d’arreu que participa-
ran d’aquesta edició en format 
híbrid, celebrant-se una versió 

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Comerç, ha par-
ticipat en les activitats 
que es van fer a Igualada 

el dissabte dins de la Setmana 
Mundial de la Mobilitat, amb 
tallers i en la passejada de bi-
cicletes.
L’aposta de l’entitat per la sos-
tenibilitat, i la cura del medi 
ambient es va fer evident 
amb l’adquisició de l’e-bike (la 
Ubic) a �nals de l’any 2020. 
L’objectiu és el de treballar dia 
a dia cap a les noves tendènci-
es i solucions pel comerç local.
Enguany s’han organitzat di-
ferents campanyes, amb la uti-
lització de la bicicleta elèctrica 
pel repartiment a domicili, i 
anar conscienciant sobre les 
possibilitats que ofereix aquest 
servei. La idea es anar intro-
duint l’opció de lliurament de 
les compres a domicili d’una 
forma sostenible.
Igualada Comerç està prepa-
rant diferents accions i pro-

Igualada Comerç va participar a la 
Setmana Europea de la Mobilitat

municipis de Santa Margari-
da de Montbui i Vilanova del 
Camí i en el cas d’Igualada 
signi�carà un total de 9 hores 
d’atenció setmanals. A més de 
reforçar els punts d’atenció 
que ja estan funcionant tots 
els dimarts al Centre Cívic de 
Fàtima i a l’Espai Cívic Centre, 
l’Ajuntament ha ubicat, també, 
el servei d’atenció psicològica 
al Casal Cívic Montserrat els 
dijous al matí.
El Servei d’informació i aten-
ció a les dones compta amb 
una treballadora social, una 
advocada i una psicòloga per 
tal d’atendre qualsevol de-
manda que puguin tenir les 
dones. És un servei gratuït i 
con�dencial. Per demanar cita 
al SIAD cal contactar a través 
del telèfon 636 365 631 o al 
correu siad@micod.cat

El Servei d’Atenció a les 
Dones amplia horaris

postes perquè les botigues as-
sociades puguin seguir oferint 
als seus clients el servei de 
repartiment amb l’e-bike a do-
micili i que es vagi potenciant 
entre els ciutadans. Una apos-
ta de futur que haurà d’inclou-
re d’altres accions com són les 
noves tecnologies.

Deu adoberies exposen 
a �res de Milà i París

digital del 20 al 24 de setembre i 
una presencial del 21 al 23.
Lineapelle que es celebra a Milà,  
és una de les �res internacionals 
de pell, accessoris i components 
per a les indústries del calçat, la 
marroquineria, la confecció i el 
mobiliari, més antigues i presti-
gioses del món. Del 22 al 24 de 
setembre es presentaran les no-
vetats, tendències, estils i colors 
en pell i accessoris de moda.
Les �res tenen lloc en ple debat 
a la societat sobre els models de 
producció i l’ús d’articles soste-
nibles a la indústria de la moda. 
Un dels objectius per a protegir 
el planeta de l’ONU, és la pro-
ducció i el consum responsa-
bles, i fa una crida als governs, 
al sector privat i a la societat, 
per augmentar l’e�ciència dels 
recursos per la preservació me-
diambiental, tot promovent es-
tils de consum més sostenibles.



David Sánchez, alcalde de Jorba

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

El proper 24 d’octubre 
Jorba viurà una consul-
ta popular per conèixer 

la seva postura sobre el polí-
gon industrial inclòs en el Pla 
Director Urbanístic d’Activi-
tats Econòmiques de la Conca 
d’Òdena, i al mateix temps so-
bre el projecte d’un gran parc 
fotovoltaic previst en el muni-
cipi. N’hem parlat amb l’alcal-
de, David Sánchez (ERC).
Ha convocat una consulta 
després de la petició de Jorba 
Re�exiona. Era necessari?
Amb certa sorpresa, va aparèi-
xer aquesta petició, fruit d’un 
cert xup-xup al municipi. Ho 
vam estudiar jurídicament i �-
nalment es va entomar aques-
ta consulta, per a que la ciu-
tadania es pogués expressar. 
Aquest és un projecte impor-
tant, que representa un canvi 
important per al municipi. 
També ens ha caigut de forma 
sobtada el projecte d’un parc 
fotovoltaic, i com que també 
ho trobem fonamental,  l’hem 
inclòs en la consulta.
Del polígon en qüestió ja se’n 
parlava fa molts anys. Ens 
recordem de Santa Bàrbara 
quan trona?
És cert que ja hi havia un pro-
jecte de classi�cació industrial 
en tot l’entorn de la recta de 
Cal Piqué, al costat de l’au-
tovia. Fa molt temps que es 
treballa i ja hi ha planejament 
vigent que el considera sòl in-
dustrial. Quan fa 14 anys des 

comarca
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“Hem de ser responsables i pensar en global. Que les 
oportunitats vinguin és millor que buscar-les fora”

de la Micod es va crear una o�-
cina de captació d’inversions 
ja ens vam començar a trobar 
que totes les demandes que hi 
havia per part d’empreses no 
les podíem encabir enlloc. Per 
això els alcaldes van decidir 
en el seu moment fer una peti-
ció al conseller Rull per fer un 
Pla Director, que abasti tota 
la Conca  d’Òdena. A Jorba es 
va posar d’inici tota la peça de 
Cal Piqué precisament perquè  
ja hi havia uns treballs previs 
d’un parc tecnològic. Després 
va passar a l’anomenat “polí-
gon dels adobers”, però per les 
necessitats econòmiques del 
sector no va quallar. 
Hi ha demandes, precisa-
ment per al polígon de Jor-
ba?
N’hi ha. Hi ha un treball de 
l’Incasòl i d’Acció, l’agència 
catalana de captació d’inver-
sions. Això sense tenir en  
compte les demandes que ens 
puguin venir de manera direc-
ta. En concret, dues indústries 
que ja són a Jorba m’han fet la 
petició clara per ampliar. I no 
tinc res. L’únic que hi ha és la 
recta de Cal Piqué, que resta 
pendent d’un tràmit... La res-
posta és que, si no, marxaran 
de Jorba per buscar-se una al-
tra ubicació. I això penso que 
és un drama per a Jorba.
Hi ha qui diu que, per quatre 
que criden, això s’aturarà. 
Què pesa més, l’opinió públi-
ca o l’opinió publicada?
En la societat actual és cert 
que dels que criden, depèn del 

ressò que tenen, s’acaba do-
nant-los més o menys credibi-
litat. Només cal mirar les xar-
xes socials.  Però aquí hi ha un 
tema important, que és pre-
guntar-nos si no fem aquesta 
captació d’inversions, si no 
procurem des de l’administra-
ció a generar llocs de treball, a 
què ens dedicarem, a la Conca 
d’Òdena? Portem molts anys 
perdent trens per uns quants 
que diuen.... La millor eina 
que tenim és la democràcia i 
consultar la ciutadania, comp-
tar-nos i prendre decisions en 
global. 
Cal molta participació.
I tant. Quan em plantejo fer 
la consulta, és perquè vull que 
hi  hagi molta participació. Si 
és del 10, o del 20%, sigui quin 
sigui el resultat, caldrà valo-
rar-ho, perquè serà un resultat 
esbiaixat. Ha de ser prou re-

presentatiu del municipi. 
Quan dius això vols dir que 
detecteu que no hi ha mobi-
lització, en general, al poble?
Hi ha de tot, gent a favor del 
polígon, perquè si no haurà 
de marxar a treballar a fora. 
Hi ha gent que avui ja no tre-
balla a la Conca, sinó al Baix 
Llobregat, o a Barcelona. Hem 
de ser responsables i pensar en 
global, i pensar que si podem 
fer que les oportunitats vin-
guin, és millor que anar-les a 
buscar fora.
El polígon toca també a 
Igualada, a Ses Oliveres, i a 
Òdena, a l’Espelt, però allà 
no poden votar la consulta. 
Heu valorat això, i el risc que 
comporti soroll tard o d’ho-
ra?
Tu has dit la paraula, soroll. 
És que en aquest debat hi ha 
hagut molt soroll. Molts ar-

“Si la participació a la 
consulta és del 10, o del 
20%, sigui quin sigui el 
resultat, caldrà valo-

rar-ho, perque serà un 
resultat esbiaixat”

“Dues indústries que 
ja són a Jorba m’han 
fet la petició clara per 

ampliar. I no hi ha 
res. L’únic que hi ha és 
la recta de Cal Piqué, 

que resta pendent d’un 
tràmit... La resposta és 
que, si no, marxaran de 
Jorba per buscar-se una 
altra ubicació. I això és 
un drama per a Jorba”

guments simples, alguns d’ells 
ratllant la mala fe. Se’ns ha 
dit especuladors als alcaldes, 
d’haver actuat a l’esquena de 
la gent, quan hi ha hagut un 
procés participatiu. Amb so-
roll poca cosa productiva es 
pot fer. S’han de contrastar 
arguments, conèixer quina 
és la situació de les empreses 
de Jorba, la petició de nou sòl 
industrial i les inversions... 
Aquesta és la qüestió. I no és 
només un tema dels alcaldes, 
hi ha les principals entitats i 
institucions socioeconòmi-
ques que estan a favor d’aquest 
projecte.
Hi haurà oportunitats per 
defensar-se tothom, en el 
procés de la consulta?
L’objectiu és que la ciutadania 
pugui estar del tot informada. 
Als cantons suïssos se’n fan 
moltes, de consultes, forma 
part de la seva cultura. Es ge-
neren debats cada vegada. En 
tot aquest tema s’han posat 
arguments que ratllen el po-
pulisme. Els hem d’agafar amb 
pinces, i explicar el projecte 
�l per randa, les seves causes, 
i quina és la seva alternativa. 
Com generar activitat econò-
mica per a la Conca que no 
passi per aquí. El que no pot 
ser, és el no pel no. 

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

P au M untadas,  4 6  
T el 9 3  8 0 3  3 1  7 5  
I gualada

P g. d’A urè lia C apmany,  1 5  
T el 9 3  8 0 3  3 1  7 5  
Vilanova del C amí

M asq uef a,  2 1  
T el 9 3  8 0 5  1 2  8 7   
I gualada

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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ÒDENA / LA VEU

La 10a edició de �ra de la 
Vinyala d’Òdena ha tor-
nat a aplegar milers de 

visitants amb ganes de menjar 
cargols. A les 10h del matí, no-
més obrir portes, ja van comen-
çar arribar visitants a  degustar 
el cargol de vinya complemen-
tat pels productes gastronòmics 
de proximitat. 
Al llarg de tot el matí no va parar 
la venda de degustacions, que 
un any més va acabar exhau-
rint les existències de la desena 
de restauradors participants. 
El visitant, a més dels diferents 
plats cuinats amb vinyales, tam-
bé trobava oferta de cellers amb 
vins, caves i cerveses de proxi-
mitat i artesans alimentaris amb 
producte KM0. També es va 
comptar amb la col·laboració de 
la Confraria de La Vinyala que 
van cuinar 5 grans paelles per 
qui preferia endur-se, en format 
carmanyola, les vinyales a casa. 
En total es van cuinar més de 
1000 quilos de vinyales.

Torna amb èxit la 10a edició de la Fira de la Vinyala

ÒDENA / LA VEU

E l proper dissabte 25 
de setembre tindrà 
lloc la 9a. edició de la 

Fira de la Cervesa Artesana 
de l’Espelt, organitzada per 
l’associació d’amics de la 
cervesa artesana La Brome-
ra.
La Fira, que se celebrarà al 
bell mig del poble de l’Es-
pelt, donarà el tret de sorti-
da a les 11 del matí i acabarà 
a la 12 de la nit amb música, 

parades de menjar, artesans 
i una cinquantena de cerve-
ses artesanes de més de 10 
varietats diferents per gau-
dir i tastar durant tot el dia.
La Fira de la Cervesa de 
l’Espelt comptarà amb la 
presència de 13 cervesers: 
La Bromera, Els Minairons, 
Cervesa Artesana Eighth 
Sun, Birra Artesana 08, Casa 
Dalmases, La Sitgetana Cra-
ftbeer, Espina de Ferro, La 
Lenta, Rec Brew, Matoll, Se-
garreta Cervesa Artesanal, 

Màger Cervesa Artesana i 
Santa Pau Ale Works.
Aquesta 9a edició compta 
amb la col·laboració l’As-
sociació Cultural Centre 
de l’Espelt, Pons Solucions 
Gràfiques, i-enginy Gestió 
i serveis d’instal·lacions,  
Mapamundi Produccions i 
l’Ajuntament d’Òdena.
A la pàgina  www.labrome-
ra.cat  i a les xarxes: Face-
book Twitter i Instagram @
labromera podeu consultar 
tota la informació

Aquest dissabte, 9a edició de la Fira de 
la Cervesa Artesana de l’Espelt

La �ra gastronòmica va anar 
acompanyada del mercat del 
cargol i d’un seguit d’actua-
cions a la mateixa plaça de la 
Colla gegantera de Calders, 
amb uns capgrossos en forma 
de cargol, i del grup de grallers 
“Els Borinots”. També es va re-
alitzar la tradicional Festa de 
la Verema, que un any més va 
reunir hereus i pubilles per la 
tradicional trepitjada de raïm 
per convertir-lo en most.
Cap al migdia va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels pre-
mis Vinyala d’Òdena. D’una 
banda el premi popular en el 
qual els visitants votaven la 
millor tapa. La guanyadora va 
ser pel restaurant Canaletes 
seguit del Bar Jordi i el Bar Fè-
nix. Pel que fa al premi del ju-
rat professional, format per la 
Confraria de la Vinyala, l’en-
titat francesa “Team Cargols” 
de Perpinyà, van fallar per 
segon any consecutiu, a favor 
del Bar Fènix.
La 10a. edició de la Fira de 
la Vinyala va comptar amb 

un sentit homenatge al qui fou 
president i confrare Major de la 
Confraria de la Vinyala, Fran-
cesc Puertas. L’Ajuntament va 
fer entrega a la Confraria de la 
Vinyala d’un petit trofeu en re-
cord a qui fou un dels impulsors 
de la Fira i en el que deia  “El 
nostre millor homenatge no pot 
ser altre que seguir impulsant la 
gastronomia de la vinyala”.
L’alcaldessa d’Òdena, Maria 
Sayavera, fa una valoració molt 
positiva de la �ra i a�rma “la 
Fira ha acomplert els seus ob-
jectius, ser de nou un espai 
gastronòmic de trobada en-
torn aquest producte singular, 
la vinyala. Si bé és cert que 
els efectes de la Covid encara 
s’han notat, sobretot pel que fa 
a la procedència de més lluny 
de visitants, milers d’amants 
del cargol i curiosos s’han 
tornat a reunir a la Fira. Saya-
vera, també ha volgut agrair 
als restauradors, comerços i 
productors alimentaris la seva 
participació a la �ra i la seva 
oferta de qualitat.

FOTOS: Manel Marimon
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L’Ajuntament d’Òdena 
va acabar aquest mes 
d’agost les obres d’ade-

quació de les antigues escoles 
de l’Espelt, que han comp-
tat amb un pressupost de 
45.329,32€, �nançat per la Ge-
neralitat de Catalunya a través 
del Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya. Les actuacions a 
l’edi�ci han servit per millorar 
l’espai polivalent ja existent que 
acollirà usos de les entitats i ac-
tivitats del municipi.
L’equipament es trobava en un 
estat força de�cient per un pro-
blema d’humitats i tenia la teu-
lada en força mal estat, pel que 
no facilitava el seu còmode ús 
als veïns de l’Espelt que volien 
participar de les activitats mu-
nicipals. Ara està preparat per 
acollir activitats com projec-
cions o exposicions, xerrades, 
cursos, tallers, festes i esdeve-
niments populars, i en el qual 
les entitats locals s’hi puguin 
reunir puntualment. També es 
preveu que es puguin fer algu-
nes xerrades del programa de 

cursos i tallers organitzats per 
l’Ajuntament.
Les obres es van centrar en re-
fer la coberta per aconseguir 
inclinació i evitar les humitats 
i les �ltracions existents, i col-
locar aïllament tèrmic per a la 
millora del confort. També se 

Òdena �nalitza les obres d’adequació 
de les antigues escoles de l’Espelt

n’ha refet tot el paviment, amb 
la col·locació d’aïllament i là-
mines de PVC per evitar humi-
tats i incrementar la protecció. 
D’altra banda se n’han doblat 
les parets perimetrals, també 
amb l’objectiu d’evitar humitats 
i capil·laritat, i s’hi ha instal·lat 
aïllament tèrmic, s’han canviat 
els tancaments exteriors i s’ha 
repintat.
L’edi�ci de les antigues escoles 
té gairebé 100 anys d’antiguitat, 
durant els quals s’hi han fet di-
verses intervencions, tot i que 
els últims 30 anys no s’hi han 
fet cap de consideració �ns ara, 
a banda de repintats dels para-
ments verticals i sostres.

LA POBLA DE C. / LA VEU

El ple ordinari de l’Ajun-
tament de la Pobla de 
Claramunt celebrat el 15 

de setembre servia, entre altres 
qüestions, per a donar llum 
verda a un conjunt d’inversi-
ons municipals extraordinàries 
que s’afegeixen als pressupost 
municipal. En total són 11 els 
projectes que comptaran amb la 
corresponent partida econòmi-
ca després de que s’aprovessin 
les modi�cacions de crèdit que 
permetran invertir 450.000 € 
provinents del romanent de tre-
soreria.
Entre els projectes que es faran 
realitat pròximament desta-
quen dos que formen part de 
les reivindicacions veïnals his-
tòriques, com l’adequació del 
Corral de la Farga com a local 
social i la creació d’un segon 
accés als barri de les Garrigues, 
que es podran dur a terme tot i 
el vot en contra d’Avancem per 
la Pobla (Junts). Així es destina-
ran 60.000 € al condicionament 
del local de titularitat munici-
pal que es trobava abandonat 
�ns al moment i 60.000 € més 
a l’arranjament d’un camí rural 
a les Garrigues, actualment in-
transitable, que permetrà tant 
millorar la mobilitat a la zona 
com oferir una via de sortida al-
ternativa en cas que es produei-
xi alguna contingència com un 
incendi forestal.

Les Garrigues també serà ob-
jecte d’altres millores amb la 
renovació amb tecnologia LED 
dels fanals de l’entrada al barri 
i de la seva connexió cablejada. 
La il·luminació del carrer de la 
Pedrera també comptarà amb 
aquesta millora mentre que 
s’instal·larà enllumenat al Skate-
park donat que �ns al moment 
no en disposava.
Les polítiques mediambien-
tals tenen un paper destacar 
en aquest paquet d’inversions. 
D’aquesta manera trobem tam-
bé la previsió de destinar 50.000 
€ a la neteja de la llera del riu 
Anoia al seu pas pel municipi, 
32.000 € per a l’adquisició d’un 

L’Ajuntament de La Pobla de Claramunt aprova un paquet 
d’inversions extraordinàries per 450.000 €

vehicle a disposició de l’Agrupa-
ció de Defensa Forestal i 40.000 
€ per a la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques de l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal.
Pel que fa a la via pública es des-
tinaran 60.000 € per a realitzar 
millores en l’asfalt de diferents 
carrers.
Amb la voluntat d’aconseguir el 
major consens possible en l’ac-
ció municipal, aquestes inversi-
ons extraordinàries es debatien 
prèviament en la Comissió Es-
pecial Informativa de Projec-
tes, un ens amb representació 
de tots els grups municipals. 
Aquest treball previ ha permès 
assolir l’acord necessari entre 
els diferents representants al 
consistori per a tirar endavant 
aquestes inversions.

Es farà l’adequació del Corral de la Farga

Av. Barcelona, 5  IGUALADA 
Tel.  93 8067711 
        627 628 508
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La Unión Cultural Extre-
meña Anoia tornarà a 
retrobar-se amb amics i 

socis, en un acte social i festiu. 
Després de la celebració del 
Dia d’Extremadura, el passat 8 
de setembre, aquest diumenge 
compartiran diferents actes fes-
tius en honor a la verge de Gua-
dalupe, patrona de la comunitat 
extremenya. Ho faran al carrer 
del Rosari, davant la seu social, 
com ja havien fet en anys ante-
riors.
El programa començarà a dos 
quarts d’onze del matí amb un 
esmorzar a base de dolços típics 
extremenys, cafè amb llet i xo-
colata. 
A dos quarts de dotze del mig-
dia, es farà la missa en honor a 
la verge de Guadalupe, cantada 
pels cors de l’entitat “El sentir de 
una tierra”. I cap a les 13:00 h, 
també tenen prevista una actu-
ació conjunta de cors i danses 
de l’entitat.
El dinar, aquesta vegada per a 
un màxim de seixanta comen-
sals, se servirà a partir de les 
14:00 h. El menú -a base de 
gaspatxo, arròs amb costelles, 
aigua, pa, vi i postres- és a un 
preu de 10 euros.
La sobretaula estarà amenitza-
da a partir de les 16:00 h per les 
actuacions del grup Teatro-60 i 
altres convidats. 
Durant tot el dia hi haurà ser-
vei de bar i venda de loteria de 
Nadal. A més, se sortejarà un 
pernil extremeny.
Dins de les limitacions imposa-
des per les autoritats sanitàries, 
des de l’entitat conviden a la 
participació per tal d’anar recu-
perant la normalitat d’aquests 
actes que durant molt de temps 
no s’han pogut realitzar.

La UCE Anoia cele-
bra el dia de la pa-
trona extremenya

VILANOVA DEL C. / LA VEU

El Viver d’Empreses 
del Centre d’Innova-
ció Anoia acull des 

d’aquest mes de setembre 
una nova iniciativa empresa-
rial. Es tracta de Vipertrans 
Anoia, SL, una operadora del 
sector logístic i del transport 
dedicada a activitats auxiliars 
que inclouen magatzematge i 
manipulat de mercaderies.
La signatura del contracte ha 
anat a càrrec de l’alcaldessa 
Noemí Trucharte, acompa-
nyada del regidor de Promo-
ció Econòmica Jordi Barón, i 
dels socis de l’empresa: David 
Vivancos Fernández i David 
Peralba de Haro.
El Viver d’empreses s’adreça 
a les iniciatives innovadores i 

de nova creació
El Viver d’empreses del Cen-
tre d’Innovació Anoia està 
dirigit a les empreses innova-
dores, de nova creació o amb 

un màxim de dos anys d’ac-
tivitat, que vulguin desenvo-
lupar-la i fer-la créixer en un 
entorn innovador i dinàmic, 
amb l’assessorament i els ser-

veis que necessiten i envolta-
des d’altres joves empreses.
Aquestes iniciatives empresa-
rials poden romandre al Vi-
ver tres anys que es poden 
prorrogar �ns als 5 anys.
Aquestes empreses hauran 
de comptar amb un pla d’em-
presa viable i han d’ajustar 
la seva activitat, lícita, ètica 
i adequada a les infraestruc-
tures del Centre d’Innovació 
Anoia.
Per a més informació podeu 
contactar amb Promoció 
Econòmica, al Centre d’In-
novació Anoia, carrer dels 
Impressors, 12 de Vilanova 
del Camí. També podeu con-
tactar per telèfon 93 805 44 
11 extensió 5 o per correu 
electrònic a peconomica@
vilanovadelcami.cat

El Viver del Centre d’Innovació Anoia incorpora una 
nova empresa dedicada a la logística i el transport 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova 
del Camí entoma una 
de les obres més impor-

tants del mandat, la remodela-
ció de la plaça Picasso, una de 
les més antigues del municipi 
i una actuació llargament rei-
vindicada -especialment pel 
veïnat de la zona-. Les obres 
podrien començar en poc dies 
i està previst que estiguin en-
llestides abans que acabi l’any.
El pressupost de licitació era 
de 332.353,54 €, però �nal-
ment han estat adjudicades 
a l’empresa Covan Obres Pú-
bliques, SL, per un import de 
257.000 euros.  
La Diputació de Barcelona ha 
concedit a l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí una subven-

ció de 162.967,04 € en el marc 
del Programa General d’Inver-
sions 2020-2023 i la resta de 
l’import, uns 94.000 €, apro-
ximadament, serà assumit pel 
mateix Ajuntament.
Les obres de la plaça Picasso 
contemplen la supressió de les 
estructures metàl·liques deco-
ratives de la plaça, la substi-
tució de l’enllumenat existent 
per un de LED, la demolició i 
la retirada dels murs aplacats i 
altres decoracions i la supres-
sió de les bancades per evitar 
barreres arquitectòniques.
Així mateix està prevista l’am-
pliació de la zona de jocs amb 
la col·locació de nous elements 
i paviment de cautxú. També 
es contempla la creació d’una 
nova zona per a la pràctica 
d’exercici físic amb la instal-

lació de cinc elements espe-
cialment pensats per a la gent 
gran. 
El projecte també inclou la 
instal·lació de bancs de fusta 
tropical que són més resistents 
i necessiten menys manteni-
ment, explica l’alcaldessa.

L’alcaldessa anuncia també 

Les obres de la plaça Picasso, a punt de començar

la pròxima remodelació de la 
plaça Vilarrubias
L’alcaldessa ha avançat a Ràdio 
Nova que la setmana vinent 
està prevista una reunió amb 
els tècnics de la Diputació de 
Barcelona amb qui s’està treba-
llant “un altre projecte cabdal 
pel govern vilanoví”, la remo-
delació de la plaça Vilarrubias. 
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La Diputació de Barcelo-
na organitza tallers so-
bre la sensibilització i el 

suport a les cures a 46 muni-
cipis i ens locals de la provín-
cia de Barcelona, en el marc 
del nou recurs “Suport i cor-
responsabilitat de les cures”, 
incorporat al Catàleg de ser-
veis 2021-2023, que la corpo-
ració ofereix als ajuntaments 
com una de les accions que 
desplega el projecte transfor-
mador “Cap a un nou sistema 
públic de cures en la comuni-
tat”. Aquest projecte vol abor-
dar la crisi de les cures avan-
çant cap a un sistema públic 
de cures transformador en la 
comunitat, amb una vocació 
de fer front a les desigualtats 
associades a les cures i garan-
tir serveis de cura de qualitat, 
universals, de proximitat, que 
promoguin l’empoderament 
de les persones i tinguin en 
compte la multiplicitat d’ex-
periències i necessitats.
L’objectiu és millorar els ser-
veis locals de cures i suport a 
persones cuidadores, d’avenç 
en el reconeixement de les 
cures i la corresponsabilitat, 
i de promoció d’espais comu-
nitaris de cures. És una acció 
de compromís cap a la trans-
formació de l’organització so-
cial de les cures des d’un punt 
de vista de justícia social i de 
gènere.
S’han dissenyat 7 tallers di-
ferents per donar respostes, 
d’una banda, en els processos 
d’acompanyament dirigits al 
suport a entitats i xarxes que 

treballen en l’àmbit de les 
cures així com a treballado-
res de la llar i cuidadores; i 
d’una altra, els tallers de sen-
sibilització que tenen com a 
públic destinatari la ciutada-
nia, a qui s’ofereix espais de 
re�exió entorn la centralitat 
i desigualtats en les cures, la 
corresponsabilitat en homes i 
la promoció de la conciliació 
dels treballs i dels temps.
Els tallers, alguns dels quals 
ja s’han iniciat aquest setem-
bre i que es duran a terme al 
llarg del darrer trimestre de 
l’any, s’imparteixen en dife-
rents formats (presencial i 
virtual) i tenen una durada 
d’entre 2 i 16 hores, segons la 
demanda municipal. Per a la 
dinamització dels tallers s’ha 
comptat amb la col·laboració 
d’entitats expertes.

Tallers que s’ofereixen:
- Taller d’autocura per a tre-
balladores de la llar  

La Diputació de Barcelona ofereix 
tallers de sensibilització i suport a les 
cures a 46 ajuntaments i ens locals

LA POBLA DE C. / LA VEU

Fins a un total de 15 nens 
i nenes seran premiats 
aquest proper dissabte 

25 de setembre en la que serà 
la trenta-setena edició del Pre-
mi Gumersind Bisbal de pin-
tura ràpida infantil que orga-
nitza l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt amb la col·la-
boració d’Abacus. El concurs, 
que se celebrarà a partir de 
les 17 h a la plaça de l’Ajunta-
ment, està obert a la participa-

ció d’infants des dels 3 �ns als 
12 anys dividits en 5 categories 
diferents. Els tres primers de 
categoria rebran un obsequi 
i tots els infants que en pren-
guin part rebran un record de 
la jornada. A més també se 
sortejarà un lot de material de 
dibuix i pintura.
Un cop realitzat l’acte de lliu-
rament dels premis s’oferirà 
un berenar a tots els partici-
pants seguint els mesures de 
prevenció davant de la CO-
VID-19.

- Taller de suport a entitats 
que treballen en l’àmbit de les 
cures             
- Taller de suport a les xarxes 
comunitàries entorn de les 
cures
- Tallers de (Co)creació de 
càpsules testimonials entorn 
de les cures (fotorelat)
- Taller per promoure la con-
ciliació del temps familiar, 
laboral, personal i social i els 
usos del temps
- Taller de foment de la cor-
responsabilitat dels homes en 
l’àmbit de les cures
- Taller de re�exió i debat 
socioeducatiu entorn de les 
cures adreçat a entitats, ciuta-
dania en general o en l’àmbit 
educatiu
Els municipis de la comar-
ca de l’Anoia que oferiran 
aquests tallers són: Masque-
fa, els Hostalets de Pierola, 
Castellolí, Vallbona d’Anoia, 
El Bruc, Palau-solità i Plega-
mans i Vilanova del Camí.

Es convoca el Premi 
Gumersind Bisbal de 
pintura ràpida infantil

LA POBLA DE C. / LA VEU

Al’Ateneu Gumersind 
Bisbal, el proper di-
marts 28 de setem-

bre, a les 9 del vespre, la coral 
mixta La Lira iniciarà el curs  
2021/22 sota la direcció de 
Marta Carceller. Abans d’ini-
ciar  el primer assaig, la direc-
tora  exposarà el calendari de 
la temporada i el contingut de 
les respectives actuacions.
Actualment la coral necessita 
la incorporació noves veus, 
per preservar i garantir el fu-
tur de l’entitat. Per això, qui 
estigui interessat en acompa-
nyar-nos, els assajos tindran 
lloc a la sala teatre de l’Ateneu 
tots els dimarts de 9 a 10.30 
del vespre. Per més informa-
ció podeu trucar al telèfon 
93.808.78.00 de dilluns a di-
vendres, de 9 del matí a les 2 
del migdia.  

Cent anys de l’estrena de l’es-
tendard a Igualada
Els cants de l’entitat degana de 
la Pobla, amb el seu estendard 
al capdavant de les audicions, 
des de fa més de cent anys 
s’han pogut escoltar a diversos 
pobles i ciutats del territori, 
Per això, una dada per recor-

dar aquesta temporada serà 
la commemoració dels cent 
anys de la estrena de la senye-
ra poblatana,  peça que va ser 
dissenyada per l’igualadí Josep 
Galtes i Cardús, i confecciona-
da per la Comunitat de Mon-
ges Jose�nes d’Igualada.
L’esdeveniment tingué lloc a la 
tarda del 28 de maig de 1922, 
en el marc de la Festa de la 
Flor de les Festes de Primave-
ra d’Igualada, on un dels actes 
més esperats per tothom va 
ser la col·locació de  nova pla-
ca de marbre de mossèn Cinto 
Verdaguer, que substituïa la 
del Paseo de la Alameda, peça 
dissenyada per l’arquitecte 
igualadí Ignasi Maria Colo-
mer.
En aquell acte, una nombro-
sa generació omplia de gom 
a gom el passeig i la canto-
nada del carrer de Sant Magí 
per escoltar els parlaments de 
les autoritats. Finalitzades les 
respectives intervencions, la 
coral La Lira Poblense, que 
estrenava el seu estendard, 
acompanyada per la Banda de 
Música Alcantara, interpreta-
va, “Els pescadors” i “La ma-
quinista”, de Clavé. L’audició 
va cloure amb el cant conjunt  
d’“Els segadors”

La Societat Coral La Lira 
comença nova temporada 

MIRALLES / LA VEU

D iumenge a les 7 de 
la tarda a Santa Ma-
ria de Miralles tin-

drà lloc un Concert de Blues 
a càrrec de White boy Whi-
te & Viktor Sytnik. Aquest 
concert està inclòs dins el 
Festival Itinera.
El Festival Itinera és un nou 
projecte creat entre l’Asso-
ciació de Micropobles de 
Catalunya i Aktive. Els obje-

tius del Festival, són donar 
a conèixer els Micropobles 
i els seus encants acompa-
nyats de música de qualitat 
en petit format.
En aquest projecte hi parti-
cipen músics de Jazz, Blues i 
Soul entre altres estils  i col.
laboren grans referents de 
la música catalana com la 
Fundació Jazz Clàssic, Joan 
Chamorro i músics que han 
tocat a la Sant Andreu Jazz 
Band, la Societat de Blues de 

Diumenge, concert de blues a Miralles 
dins el Festival Itinera

Barcelona i el Harlem Jazz 
Club.
El projecte Itinera neix amb 
dos objectius bàsics:
- Donar a conèixer la reali-
tat dels Micropobles de Ca-
talunya.
- Fer arribar la cultura de 
qualitat a espais emblemà-
tics dels pobles.
Les primera edició serà no-
més musical i es realitzaran 
80 concerts de jazz, blues i 
soul.
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El restaurant Vi’vint 
arriba per (r)evoluci-
onar conceptes, amb 

una nova manera de gaudir 
d’àpats d’alta qualitat, fets 
amb cura, però amb carácter. 
Plats per gaudir-ne de mane-
ra individual o compartida, 
on no existeixen entrants, 
primers o segons plats; sinó 
que la carta ofereix una pro-
posta pensada i treballada on 

diferents combinacions són 
possibles.
Un dels encants d’aquest es-
pai és que és ple de natura, 
decorat amb �ors, plantes 
i arbres combinats amb un 
mobiliari confortable que, 

Sant Martí de Tous inaugura el nou restaurant Vi’vint
L’alta cuina aterra al 
poble mil·lenari de la 
mà de l’emprenedor 

local, Toni Riu, i suma 
així un nou restaurant 

al cor de Catalunya

combinat amb plats d’alta 
qualitat, busquen aportar als 
clients una experiència única 
en una zona allunyada de les 
grans ciutats.
Darrera d’aquest projecte hi 
trobem en Toni Riu, un em-

LA LLACUNA / LA VEU

La Diputació de Barce-
lona ha lliurat a l’Ajun-
tament de la Llacuna, 

un estudi per l’adequació i la 
dinamització temporals d’es-
pais buits, principalment lo-
cals comercials i solars sense 
un ús de�nit, del municipi. El 
document, que porta per títol 
Dinamització del municipi 
mitjançant l’activació de locals 
buits, pretén ser una eina que 
faciliti la presa de decisions de 
l’ens local en relació als buits 
urbans.
El treball ha estat un encàr-
rec de l’Ajuntament que servís 
per l’adequació i dinamització 
temporal d’aquests espais, en-
tre els quals hi ha locals co-

prenedor entusiasta amb 
molta experiència en el sec-
tor i qui, actualment porta 
els dos forns-degustació de 
Tous. A principis de 2020, 
just abans que esclatés l’actu-
al pandèmia, en Toni va de-
cidir engegar l’espai Vi’vint, 
un forn i espai gastronòmic 
amb una nova concepció 
d’establiment i lloc on anar 
a fer un cafè, comprar el pa 
o passar una estona tranquil-
la tot prenent alguna cosa o 
degustant un bon vi. El juny 
d’enguany, ha decidit fer 
un pas més i afegir a l’espai 
gastronòmic del Vi’vint un 
restaurant de gamma mitja-
na-alta amb cuiner especia-
litzat, cuina i sala. 
En l’àmbit de plats principals, 
Vi’vint ofereix una cuina viva 
i en constant evolució durant 

tot l’any, aprofitant l’entorn 
i la proximitat del produc-
te. S’utilitza en tot moment 
matèria primera local o re-
gional, com bolets, llegums, 
carns, peixos, arrossos o el 
gran ventall de verdures i 
hortalisses que ofereixen les 
terres de Tous i de l’Anoia 
que es magnifiquen amb una 
elaboració acurada i posada 
al dia. El Vi’vint i la seva gent 
treballen diàriament, plat a 
plat, per construir una ex-
periència gastronòmica ple-
na d’aromes, gustos i matisos 
que pretenen no deixar indi-
ferent a la clientela. Així, el 
nou restaurant compta amb 
cuina, sala i terrassa on se 
serviran el millor de la casa i de 
la terra de Tous els vespres de 
divendres i dissabtes i els mig-
dies de dissabtes i diumenges. 

mercials o plantes baixes sense 
un ús de�nit i de solars pen-
dents d’edi�car, urbanitzar o 
reconvertir amb nous usos. El 
projecte persegueix un doble 
objectiu: d’una banda, pretén 
millorar la imatge del muni-
cipi i evitar la degradació del 
nucli històric, i de l’altra hi ha 
la voluntat municipal de re-
activar l’economia local i les 
dinàmiques quotidianes per 
tal de revitalitzar el municipi, 
entre les quals hi ha l’atracció 
de nous habitants que reacti-
vin la vida comunitària com 
una oportunitat per revertir la 
tendència a l’envelliment po-
blacional.
Durant la primera fase del tre-
ball s’ha elaborat una anàlisi 

dels aspectes socioeconòmics, 
jurídics i urbanístics més re-
llevants per aconseguir una 
radiogra�a acurada del muni-
cipi. A més, s’han inventariat 

tots els locals buits d’origen 
comercial del centre històric 
així com aquells altres espais 
buits susceptibles de ser dotats 
d’activitats que dinamitzin la 

Llacuna.
La segona fase de l’estudi es-
tableix una selecció d’aquells 
locals que presenten unes mi-
llors característiques per ser 
candidats a l’activació tempo-
ral i paral·lelament relaciona 
aquests espais amb activitats 
potencials en funció de les 
necessitats municipals. Final-
ment, es planteja una sèrie de 
estratègies d’intervenció que 
prenen en consideració dife-
rents agents, segons el grau 
de priorització en l’actuació: 
bene�ciaris, gestors implicats 
i sectors econòmics. Per cada 
alternativa s’ha elaborat una 
�txa on es descriuen les carac-
terístiques i condicionants de 
l’espai, els objectius estratègics 
i les actuacions a realitzar.

Presentat un estudi per dinamitzar la Llacuna amb l’activació de 
locals i espais buits
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PIERA / LA VEU

Amb la voluntat de 
garantir i millorar la 
qualitat dels equipa-

ments esportius, aquest mes 
de setembre està previst re-
novar la sala de �tness de La 
Piscina de Piera. El projecte 
preveu l’adequació de l’espai i 
la renovació de la maquinària 
de cardio, musculació, funci-
onal i el material de pes lliu-
re, i s’ha dissenyat tenint en 
compte una distribució lògi-
ca i coherent, on es respectin 
els �uxos de persones i s’ofe-
reixi una millora de l’experi-
ència en la sala. Aquest nou 
disseny ha tingut en compte 
la normativa vigent per fer 

front a la Covid-19 delimi-
tant bé els espais i permetent 
les distàncies entre persones 
usuàries. Els treballs s’inici-
aran el dia 21 de setembre i 
està previst que �nalitzin el 
dia 30 del mateix mes. La vo-
luntat és minimitzar les mo-
lèsties a les persones usuàries 
del centre. 
El dia 21, per poder inici-
ar les millores, es tancarà la 
planta 1. Es mourà la maqui-
nària de musculació a la sala 
1 d’activitats dirigides amb 
la intenció que les persones 
abonades puguin seguir l’en-
trenament de musculació en 
aquest espai a partir del dia 
22, que és quan s’iniciaran les 
actuacions a la sala de �tness. 

Aquest setembre es millora la sala de 
�tness de La Piscina de Piera

Del 23 al 27 de setembre 
s’instal·larà el terra tècnic, es 
retirarà la maquinària antiga 
i s’hi instal·larà la nova. El 
dia 28 es revisarà i es posaran 
en marxa els nous aparells 
per garantir el seu bon fun-
cionament.  Finalment, el dia 
29 es realitzarà una neteja a 
fons de tota la planta 1, per 
poder obrir al públic el dia 30 
la nova sala de �tness.

PIERA / LA VEU

Es posa en marxa el 
programa de Noves 
Oportunitats de l’Ano-

ia Sud, adreçat a joves de 16 
a 24 anys que no treballen i 
han abandonat els estudis. 
L’objectiu és que recuperin 
les ganes d’aprendre i retor-
nin al sistema educatiu o bé 
es formin i trobin una feina. 
Ofereix actuacions integrades 
d’orientació, formació, acom-
panyament i intermediació i 
es caracteritza per oferir al jo-
vent itineraris més llargs, de 
�ns a 2 anys, per a desenvo-
lupar el seu projecte professi-
onal i personal. Els joves que 
hi participin rebran:
- Itineraris �exibles a mig i 
llarg termini adaptats als re-
queriments de cada jove
- Itineraris vinculats a l’en-
torn productiu, amb un ampli 
ventall d’opcions professio-
nals i amb una orientació ini-
cial que ajuda a conèixer les 
ocupacions abans de triar-les
- Itineraris que incorporen 
tant formació professionalit-

zadora com de competències 
bàsiques i transversals
- Acompanyament intensiu i 
proper al llarg de tot l’itine-
rari, �ns i tot en els primers 
mesos d’inserció laboral o de 
retorn al sistema educatiu
El proper dia 27 de setem-
bre a les 10.30 h hi haurà una 
sessió informativa a la biblio-
teca de Capellades per a tots 
aquells joves interessats. Per a 
més informació o con�rmar 
assistència cal escriure un 
correu electrònic a l’adreça 
novesoportunitats@ampans.cat 

Es duran a terme un 
seguit d’actuacions 

que inclouran 
l’adequació de la 

sala i la renovació de 
l’equipament esportiu

Nou programa de Noves Oportunitats 
per al jovent de l’Anoia Sud

o trucar al 93 522 00 40.
El projecte Noves Oportuni-
tats neix des de l’Àrea d’Ocu-
pació Juvenil del Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) en col·laboració amb 
el Departament d’Educació.  
En el nostre territori s’or-
ganitza a través de  la UTE 
AMPANS-Intermèdia amb 
el suport i col·laboració de 
l’Ajuntament de Capellades 
i la resta d’ajuntaments que 
conformen la Xarxa TET 
Anoia Sud, incloent l’Ajunta-
ment de Piera.

HOSTALETS DE P. / LA VEU

L’alcalde dels Hostalets 
de Pierola, la regidora 
de Promoció Econòmi-

ca i Ocupació i la prospectora 
del projecte Anoia Activa del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
han reactivat les visites al teixit 
empresarial del municipi, re-
centment, amb el celler de Can 
Grau Vell que elabora vins de 
forma artesanal.
La representació hostaletenca 
va ser rebuda, aquest dilluns 20 
de setembre per Jordi Castellví i 
Agut, responsable de Can Grau 
Vell.
El celler, ubicat al vell mig de la 
vall de Pierola, just darrere de 
Can Pujol de la Muntanya, pot 
presumir de ser un dels més 
propers al massís de Montser-
rat. L’indret és magní�c.
Fa uns vint anys que el Jordi es 
dedica a elaborar els seus propis 
vins, collits a mà i treballats ar-
tesanalment. Al voltant de tres 
hectàrees de la �nca les destina 
a la vinya, on s’hi poden trobar 
cinc varietats de raïm. Hi pre-
domina la Syrah i la Garnatxa 
Negra i, en menor mesura, Ca-
bernet Sauvignon i Monastrell.

Parts de la vinya tenen certes 
similituds amb la zona del Pri-
orat, com la zona superior, amb 
terrasses de dos tipus de sòls; 
una part de llicorelles i una altra 
de terres vermelles pedregoses. 
A mesura que la parecel·la perd 
alçada, les terres són més �nes i 
menys pedregoses.
El resultat són quatre ampolles, 
tres de vins negres (Tramp, Al-
cor i Supertramp) i una de 
rosat (Quike). Un 25% de la 
producció marxa fora del terri-
tori (Estats Units, Bèlgica, Su-
ïssa…). La resta es consumeix 
al país, principalment a restau-
rants.
Fa uns deu dies que han acabat 
la verema i ens comenten que és 
el primer cop que comencen a 
collir a l’agost, concretament el 
dia 31. El canvi climàtic també 
té les seves conseqüències en 
aqueset sector. Igualment degut 
al clima, pel que fa a la seque-
ra de l’hivern i la primavera, la 
producció se situa entre el 30% 
i el 40% del total, però el raïm 
és d’una major qualitat. Per tant, 
tot i que hi haurà menys ampo-
lles que en la verema del 2020, 
s’estima que seran d’unes carac-
terístiques òptimes.

Visita al Celler de Can 
Grau Vell

LLOGUER
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CAPELLADES / LA VEU

Del 10 al 19 de setem-
bre s’ha celebrat al 
Moll de la Fusta de  

Barcelona una nova edició de 
la Setmana del Llibre en Ca-
talà amb molts actes i presen-
tacions diverses. Un dels més 
emotius ha estat l’homenatge 
a la capelladina Gemma Ro-
manyà per la seva vinculació 
al món editorial. 
Hi van intervenir  en repre-
sentació del sector Montse 
Ayats, Valeria Bergalli i Jor-
di Nadal, que van destacar el 
compromís de l’homenatjada 
amb la qualitat i la innovació 
tecnològica, la �abilitat de la 
seva paraula i el seu saber fer, 
tant professional com humà. 
La seva �lla Elisenda, des 
d’un punt de vista més perso-
nal, va destacar entre les seves 

virtuts la generositat i l’ener-
gia que era capaç de desple-
gar.
L’acte, molt participat per 
professionals de l’edició i co-
neixences personals de la 
Gemma Romanyà, va comp-
tar també amb la presència 

institucional de l’Ajuntament 
de Capellades, representat 
per l’alcalde, Salvador Vives, 
i el regidor de Cultura, Àngel 
Soteras, i de l’Ajuntament de 
la Torre de Claramunt en la 
persona del seu alcalde, Jau-
me Riba.

Homenatge a Gemma Romanyà dins 
la Setmana del Llibre en Català

CAPELLADES / LA VEU

L’Ajuntament de Cape-
llades ha signat un con-
veni de col·laboració 

amb La Societat La Lliga per 
poder tornar a gaudir d’una 
programació estable de cine-
ma.
D’aquesta manera La Lliga 
es compromet a programar 
cinema actual de qualitat, 
amb diversitat de propostes 
que inclouen documentals, 
cinema fet a Catalunya i cine-
ma europeu independent. Per 
la seva banda l’Ajuntament 
posarà a disposició de La 
Societat La Lliga, la sala del 
Teatre La Lliga i els equips de 
projecció i pantalla allà ins-
tal·lats, per a la realització del 
programa de cinema, segons 
el calendari presentat prèvi-
ament, i farà una aportació 
econòmica. Les despeses de 
llum, calefacció, neteja i man-
teniment de l’equipament se-
ran també a càrrec de l’Ajun-
tament.
Paral·lelament l’Ajuntament 
de Capellades ha aprovat un 
altre conveni de col·laboració 
amb l’Acadèmia del Cinema 
Català per al projecte ano-
menat “Cicle Gaudí”, creat 
amb l’objectiu de potenciar i 
assolir que el cinema català 
arribi al públic de proximitat. 
Per això s’ha fet una proposta 
de circuit estable de cinema 
català que portarà mensual-
ment diferents títols recents i 
reconeguts del cinema català 
a localitats de Catalunya, com 
ara Capellades.
Així, aquest conveni se suma-
rà a l’establert amb La Lliga. 
Aquest darrer trimestre de 
l’any, per exemple, es progra-
maran 4 pel·lícules dins els 

cicle Gaudí i 4 més de docu-
mentals d’actualitat.
El regidor de Cultura, Àngel 
Soteras, valora positivament 
el fet de tornar a tenir pro-
gramació estable de cinema. 
“Hem sumat sinergies amb 
La Lliga en un projecte que 
ens il·lusiona especialment. 
Som conscients que entre tots 
hem fet els darrers anys un 
esforç considerable per gau-
dir d’una oferta musical i tea-
tral diversa i de qualitat, però 
el cinema, tot i la tasca els 
darrers anys de la Societat La 
Lliga o del Cinefòrum Josep 
Romanyà, continuava que-
dant-nos una mica coix. Per 
qüestions administratives, 
el conveni aprovat garanteix 
projeccions �ns a �nals d’any, 
però la voluntat i l’acord per 
renovar-lo el 2022 són totals i 
contemplem també augmen-
tar el nombre de projeccions 
en funció de la resposta del 
públic.
A l’Ajuntament i a La Lliga 
tothom hi està posant la mi-
llor de las disposicions per a 
què aquesta iniciativa sigui 
un èxit, però seria injust no 
reconèixer el paper destacat 
de l’Anna Font en tota la con-
cepció i execució del projecte. 
Sense el seu impuls i implica-
ció, difícilment hauria esde-
vingut realitat tan aviat”

Capellades torna a tenir 
cinema

CAPELLADES / LA VEU

Durant el mes d’agost 
s’han renovat els pla-
fons que ofereixen 

informació sobre diferents 
elements patrimonials de Ca-
pellades. L’actuació posa de 
relleu espais tan emblemàtics 
com la Bassa, el Museu Molí 
Paperer, l’Abric Romaní, Casa 
Bas, les esglésies de Santa 
Maria o del Pilar, la Capella 
de Santa Bàrbara, la Roda del 
molí o el Rec del Corronaire. 
Inclou també la senyalització 
de moltes fonts capelladines 
com la Font Cuitora, la Font 
de la Reina, la Font de la His-

tòria o la Font del Dr. Fle-
ming.
El regidor de Promoció Eco-
nòmica, Àngel Soteras, ex-
plica com “hem començat 
renovant la senyalització tu-
rística instal·lada fa uns 15 
anys, però la nostra voluntat 
és incloure-hi nous elements 
el setembre, així com refer 
el plafó que mostra la visió 
panoràmica de Capellades 
des del cementiri. El nostre 
patrimoni és ric i divers i hem 
de continuar potenciant-lo, 
no només com a element per 
atraure visitants sinó també 
per conèixer-lo i gaudir-ne 
els mateixos capelladins”.

Capellades estrena 
senyalització turística 

l’especialista per al teu vehicle
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BRUFAGANYA / LA VEU

Un altre any la Serra de 
la Brufaganya ha estat 
el lloc on els devots i 

seguidors del tradicional Aplec 
de Sant Magí s’han retrobat se-
guint aquest costum multicen-
tenari.
De bon matí els romers van 
arribant a peu, en bicicleta o 
en cotxe, des dels indrets més 
variats, sobretot del pobles més 
propers. La Llacuna, Santa Co-
loma sobretot, però també de 
Pontils, Cervera, Vilafranca, 
etc.
Al recer de les fonts es servei-
xen entrepans i begudes refres-
cants; també cafè i xocolata.
Cap a migdia, a dalt el santuari 
se celebra la missa com mana 
la tradició; també enguany 
amb els sons de cobla a l’hora 
de la comunió.
Després de missa sardanes, na-
turalment. La cobla Cossetània 
de Tarragona, des de fa anys 
acompanya els migdies dels 

aplecs. Professionalitat asse-
gurada, van interpretar les sar-
danes més tradicionals que el 
públic assistent va agrair amb 
força aplaudiments. Va ser més 
una audició ja que la norma-
tiva impedeix el ball. A molts 
dels assistents els hi va cos-
tar mantenir els peus quiets. 
A l’hora de dinar la gent es 
va anant acomodant pels 
voltants de les fonts, com 
mana la tradició.

Celebrat el tradicional Aplec de 
Sant Magí de la Brufaganya

Després de dinar va animar 
la sobretaula la xaranga “Tal 
Com Sona”, formació instru-
mental de Paüls. Molt bons 
músics, simpàtics i animats; 
d’ells es podria dir allò de que 
poden fer ballar un mort. Van 
engrescar el personal que no va 
parar de ballar-ho tot.
Al �nal, interpretant el conegut 
“Passi-ho bé, �ns l’any que ve”. 
Ens vam acomiadar tots ple-
gats �ns el proper aplec.

QUERALT / LA VEU

Revifem Queralt organit-
za aquest dissabte 25 de 
setembre la seva prime-

ra activitat dirigida al públic en 
general. La plataforma, que va 
néixer arran de l’incendi fores-
tal del passat mes de juliol i que 
va afectar unes 1.700 hectàre-
es dels municipis de Bellprat, 
Sant Martí de Tous, Santa Ma-
ria de Miralles, Santa Coloma 
de Queralt, Les Piles i Pontils, 
ha organitzat una jornada de 
sensibilització i desbrossament 
del bosc, que tindrà lloc als 
Plans de Ferran.
Els principals objectius de Re-
vifem Queralt són dos:
• Compartir amb la ciutadania 
les tasques que es duen a terme 
a la zona cremada, i vetllar per-
què aquestes es facin seguint 
els protocols establerts per l’ad-
ministració per tal de garantir 

una reforestació respectuosa 
amb el medi.
• Sensibilitzar a la ciutadania 
de forma activa sobre la im-
portància de tenir uns boscos 
nets per prevenir incendis com 
el del passat juliol a través d’ac-
tivitats.
En concret, l’activitat del dis-
sabte es dividirà en dues parts, 
una més teòrica i una altra més 
pràctica. Amb el mestratge de 
Joan Teruel, ADF i gestor de 
recursos naturals, aquelles per-
sones que s’han inscrit a la jor-
nada aprendran com desbros-
sar un bosc. L’explicació teòrica 
està prevista per les 10 del matí 
a Plans de Ferran, i està previs-
ta que duri una hora. A partir 
de les 11 està previst que co-
menci la neteja del bosc per 
equips, que tindrà una durada 
aproximada d’una hora i mitja.
Les inscripcions a l’activitat es-
tan obertes �ns al dia 24 de se-

tembre i ja es compta amb més 
de 50 participants.
L’activitat compta amb la col-
laboració dels ajuntaments de 
Santa Coloma de Queralt, Sant 
Martí de Tous, Bellprat i Ar-
gençola.

L’incendi de la Baixa Segarra 
i l’Anoia
L’incendi de la Baixa Segarra i 
l’Anoia, del dia 24 de juliol, va 
superar en alguns moments 
la capacitat d’extinció va estar 
descontrolat durant tres dies 
(de dissabte a dilluns) i va 
arribar a cremar 1.657 hectà-
rees, amb Bellprat com a mu-
nicipi més afectat (1.200 hec-
tàrees). Dos mesos després es 
declarés l’incendi, se’n seguei-
xen investigant les causes. Se-
gons ha explicat l’inspector en 
cap de l’Àrea General del Cos 
d’Agents Rurals, Toni Mur, 
no descarten que pugui haver 
estat intencionat. “Hem in-
corporat aquesta hipòtesi i la 
investigació és oberta”, expli-
cava. Les altres dues hipòtesis 
amb les quals treballen és que 
s’iniciés pel llançament d’una 
burilla o per l’avaria mecànica 
d’algun vehicle o maquinària 
agrícola. Cap de les dues pos-
sibilitats, però, ha pogut ser 
tampoc con�rmada.

Primera activitat de la plataforma 
Revifem Queralt

VALLBONA D’A. / LA VEU

Vallbona d’Anoia recu-
pera la Setmana de la 
Gent Gran, que l’any 

passat es va haver de suspen-
dre a causa de la pandèmia, i 
que arribarà a la 35a edició. El 
Casal de la Gent Gran, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, 
organitzarà, del dilluns 27 de 
setembre al diumenge 3 d’oc-
tubre, una sèrie d’activitats 
adreçades als vallbonencs i les 
vallbonenques de la tercera 
edat.
Tot i que no s’han pogut pro-
gramar totes les propostes que 
s’hauria volgut des de l’orga-
nització, cada dia es farà una 
activitat, que s’adaptarà a la 
normativa sanitària i caldrà 
inscripció prèvia per partici-
par-hi. Totes les inscripcions 
es podran fer a Casal  o mem-
bres de la junta. Les activitats 
seran molt diverses, com una 
xerrada, la projecció d’una 
pel·lícula, una excursió o una 
paella. Els organitzadors volen 
que aquestes jornades siguin 
un homenatge a les persones 
de la tercera edat del municipi, 
que ha estat un dels sectors de 
la societat que més ha patit la 
COVID-19. 
La programació s’obrirà el di-
lluns 27 de setembre amb la 
inauguració de la 35a Setmana 
de la Gent Gran i una xerrada 
sobre els efectes psicològics de 

la pandèmia, a càrrec de la psi-
còloga Glòria Fité, que tindrà 
lloc a les 6 de la tarda a la Sala 
Polivalent. El dimarts 28, a 2/4 
de 2 del migdia a Kala-Pisci-
na, es farà una paella. Caldrà 
apuntar-se prèviament i el 
preu del dinar serà de 10 € per 
als socis del casal i de 12 € per 
als que no ho són.
El dimecres 29 es projectarà 
la pel·lícula “Me siento rejuve-
necer”, amb Marilyn Monroe 
i Cary Grant, a 2/4 de 7 de la 
tarda a la Sala Polivalent. Per al 
dijous 30, a les 6 de la tarda a 
la Sala d’Exposicions, s’ha pro-
gramat un bingo i, a continua-
ció, un concert. El divendres 1 
d’octubre, a 2/4 de 10 del ves-
pre a la plaça de l’Església, es 
projectarà la sarsuela “La ver-
bena de la Paloma”.
El cap de setmana, les acti-
vitats començaran amb una 
excursió familiar a Barcelona, 
que es farà el dissabte 2 d’oc-
tubre, i que inclourà un viat-
ge amb les Golondrines i un 
dinar al restaurant can Culle-
retes. La sortida serà a 2/4 de 
10 del matí. El preu d’aquesta 
excursió és de 43 €. 
I la 35a Setmana de la Gent 
Gran es tancarà el diumenge 
3 amb un teatre-monòleg que 
tindrà lloc a les 6 de la tarda a 
la Sala Polivalent. Aquesta ac-
tivitat compta amb la col·labo-
ració del Bibliobús Montserrat, 
de la Diputació de Barcelona. 

Vallbona d’Anoia recupera 
la Setmana 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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STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

La bona voluntat i coo-
peració dels assistents 
del Festival GaiArt va 

permetre que aquest es ce-
lebrés amb la màxima nor-
malitat possible, tot i que 
en alguns moments de la 
jornada va arribar a diluvi-
ar. De fet, la pluja va fer que 
s’hagués de suspendre el ca-
baret, que era l’últim espec-
tacle del Festival, però des 
de l’organització es mostren 
satisfets amb com va trans-
córrer la jornada donades 
les circumstàncies meteoro-
lògiques. I és que per supe-
rar-ho tothom va posar-hi de 
la seva part, ja fos movent les 
carpes perquè el públic no es 
mullés, els veïns de Sant Ga-
llard obrint les portes de casa 
seva per aquells que ho vol-
guessin i tot això sense que 
ningú perdés la paciència ni 
el bon rollo. 
El Festival va començar a les 
11del matí amb un taller de 
Qi Gong Sanador, a càrrec 
d’Arantza Arzak Arantza-
mendi. A 1/4 d’1 va ser mo-

ment pel taller de mediació 
artística amb Begoña Trujillo 
Clavero i a 2/4 de 2 s’iniciava 
l’espectacle Verm-out, a càr-
rec de la companyia Trans-
torners. L’espectacle va donar 
pas al dinar. 
Durant el matí es van escapar 
quatre gotes, però el temps 
encara va a aguantar. Ara bé, 
en el primer acte de la tarda, 
el Recital Poètic “L’únic que 
em cal és imaginar”, a càrrec 

El Festival GaiArt supera les inclemències 
meteorològiques i es celebra amb el públic 
molt satisfet

d’Oriol Sauleda i Marcel·lí 
Bayer, sí que va caure una 
tromba d’aigua. Tot i això, el 
recital es va poder celebrar 
�ns al �nal i va deixar pas a 
l’esdeveniment més concor-
regut del festival, la represen-
tació de l’obra teatral “Ocaña. 
Reina de las Ramblas”, amb 
Joan Vázquez i Marc Sambo-
la. Aquesta obra relata la vida 
d’Ocaña, qui va ser un artista 
autènticament inclassi�cable. 

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

Les persones que formen part 
de la Llar-Escola de Vida per 
a joves migrants han pintat un 
vers a l’edi�ci on hi ha la para-
da de busos de Santa Coloma, 
ben a prop de l’Institut Joan 
Segura, en què s’hi pot llegir 
“és important saber a on vas, 
però mai oblidis d’on vens”. 
La Llar-Escola de vida és un 
pis-escola per a joves sols 
(sense família) que han d’as-
solir amb èxit la seva eman-
cipació alhora que la seva 
integració social, cultural i la-
boral, mitjançant uns valors i 
en comunitat.
A dia d’avui és un projecte es-
pecialment pensat per a joves 
que han migrat sols al nostre 
país, però que més endavant 
també podria acollir a altres 
joves que tot i haver nascut a 
Catalunya necessiten la matei-
xa ajuda. 
El projecte és privat, però es 
fa amb l’acompanyament de la 
Regidoria de Serveis Socials i 
Igualtat, Joventut, Educació de 
Santa Coloma de Queralt

Acció poètica de la 
Llar-Escola de Vida 
a Santa Coloma

Va irrompre com a performer 
dècades abans que es ningú 
sabés què signi�cava fer una 
performance. A través de les 
seves intervencions artísti-
ques, el pintor naïf es va con-
vertir en un activista pioner 
dels drets LGTBI molt abans 
que entenguéssim el signifi-
cat d’aquestes sigles. Va ser la 
icona gai de la Barcelona de 
la transició, precursor de tota 
una manera de viure i enten-
dre el món. La gent va sortir 
encantada amb una actuació 
que, degut a la suspensió del 
cabaret, donava per finalitzat 
el GaiArt.
En el marc del Festival Ga-
iArt, també es van poder 
visitar tres exposicions: una 
d’elles, de Begoña Trujillo, de 
pintura; una altra, de Fran-
cesco Camastra, d’escultura; 
i la darrera era l’exposició 
fotogràfica “Construccions 
identitàries – work in pro-
gress”, de Mar C. Llop. 
El Festival GaiArt vol ser 
un punt de trobada per do-
nar visibilitat al col·lectiu 
LGTBIQ+ mitjançant l’art i 
la cultura i amb la intenció 
d’apropar-lo al món rural. 
Compta amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Queralt, l’Ajunta-
ment de Les Piles de Gaià i la 
Diputació de Barcelona.

STA COLOMA DE Q. / LA VEU

Aquest proper diumenge 26 
de setembre el Teatre Muni-
cipal de l’Estrella de Santa 
Coloma acollirà una nova 
representació del Concurs de 
Grups Amateurs de Teatre. 
Aquesta serà la segona actua-
ció del total de vuit que hi ha 

previstes pel concurs i anirà 
a càrrec del grup Teatre Lira 
Vendrellenca del Vendrell, 
que representarà Càstig. El 
preu de les entrades és de 6 
euros i es poden aconseguir a 
través de Code Tickets.
Càstig
La Isabel, una actriu en ho-
res baixes, organitza un so-

par amb el seu marit, l’Àngel, 
que és guionista, i l’exparella 
d’aquest, la Susanna, produc-
tora de cinema. L’actor Dí-
dac Martínez és convida a la 
vetllada amb la intenció que 
protagonitzi la pel·lícula que 
estan muntant, però un ines-
perat esdeveniment capgirarà 
el transcurs de la nit.

Diumenge, segona representació del Concurs de 
Grups Amateurs de Teatre de Santa Coloma

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ

Estem a FIRANOIA
Vine a veure’ns!
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CALONGE DE S. / LA VEU

El passat 14 de setem-
bre el nou director dels 
Serveis Territorials a 

la Catalunya Central del De-
partament de Presidència, 
Ferran Martínez, va visitar el 
municipi de Calonge de Se-
garra.
Acompanyat de l’alcalde i del 
regidor Abel Duocastella, van 
parlar de futures convocatò-
ries de subvencions, van ex-
plicar el projecte de millores 
al nucli de Dusfort i van vi-
sitar l’edi�ci de l’Ajuntament, 
acabat de reformar. Ambdues 

actuacions han rebut un im-
portant �nançament del De-
partament de Presidència de 
la Generalitat de Catalunya, 
a través del Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PU-
OSC). Les actuacions de mi-
llora del nucli de Dusfort 
compten amb una subvenció 
de 250.000 €, mentre que s’ha 
concedit 120.000 € per la re-
forma i ampliació de l’edi�ci 
de l’Ajuntament.
L’alcalde i el regidor van ex-
pressar les inquietuds muni-
cipals a Ferran Martínez, qui 
va mostrar interès en col·la-
borar amb l’Ajuntament.

Visita del nou director 
dels Serveis Territorials a 
la Catalunya Central

CALAF / LA VEU

Les bases generals per a 
l’assignació de dos ha-
bitatges en règim de 

masoveria urbana ja es poden 
consultar. Al document, que 
trobareu adjunt al �nal de la 
notícia, s’estableixen els requi-
sits i les condicions del procés 
d’adjudicació d’aquests habitat-
ges. Properament es publicaran 
les bases a la seu electrònica i el 
Butlletí O�cial de la Província 
de Barcelona (BOPB). 
A través del projecte de ma-
soveria urbana, l’Ajuntament 

cedirà dues de les casetes dels 
mestres, que són de propietat 
municipal. Aquests habitat-
ges s’adjudicaran a través d’un 
sorteig públic entre totes les 
peticions que reuneixin els re-
quisits que �guren a les bases. 
Les persones que esdevinguin 
masoveres podran residir a 
aquestes cases a canvi d’execu-
tar millores que incrementin el 
seu valor. 

Terminis del procés d’adjudi-
cació
El calendari provisional pel 
procediment d’adjudicació dels 
habitatges és el següent:
Presentació de sol·licituds: del 
18 d’octubre al 18 de novembre 
(ambdós inclosos).
Publicació de la llista d’aspi-
rants admesos: 26 novembre. 
Presentació de reclamacions a 
la llista provisional: del 29 de 
novembre al 3 de desembre. 
Sorteig: 14 de desembre. 
Publicació dels resultats del 
sorteig: 15 de desembre.
Signatura del contracte: entre 
el 20 i el 24 desembre.

Ja es poden consultar 
les bases del projecte de 
masoveria urbana de Calaf

El Casal de Calaf celebra el 125 
aniversari amb una gran festa
CALAF / LA VEU

Aquest diumenge el Ca-
sal de Calaf està de fes-
ta: compleix 125 anys i 

per celebrar-ho ha programat 
diversos actes.
A les 12 del migdia es podrà 
gaudir d’un concert a càrrec 
de Lali BeGood, una banda 
catalana enfocada al públic 
familiar. ‘El jardí secret’ és el 
seu nou disc, multiestil i op-
timista, que posa el focus en 
les vivències interiors i les 
emocions. Escrit entre 2020 i 
inicis de 2021, una època de 
gran intensitat emocional, les 
lletres parlen de les coses que 
ens passen per dins. ‘El jardí 
secret’ és, de fet, l’interior d’un 
mateix, que cal guardar com 
un tresor i cultivar com un 
jardí.
De nou, un disc de música fa-
miliar i transversal que acon-
segueix tocar a petits i grans 
amb temàtiques com la impor-
tància d’equivocar-se, l’aquí i 
l’ara, la gestió de les emocions, 
la grandesa de l’amor o el ma-

terialisme. Deu temes que amb 
bones dosis d’humor transiten 
pel funky, el reggae, l’ska, el 
rock, el folk, la ranchera o el 
dixieland.
Al migdia es farà un dinar 
popular i a la tarda s’ha pro-
gramat el concert de la Barce-
lona Gipsy Balkan Orchestra 
(BGKO). Nascuda a Barcelo-
na, fruit de trobades musicals 
inspiradores, la BGKO dirigeix 
la seva inspiració a un gènere 

musical més ampli, la música 
balcànica, entesa com un con-
junt de tradicions musicals i 
una cultura multiètnica que 
van més enllà dels seus con�ns 
geogrà�cs i que es nodreix de 
totes aquelles tradicions histò-
riques que han habitat alguna 
vegada aquelles terres. 
Compra d’entrades a 
https://entrades.casaldeca-
laf.cat/ i a taquilla una hora 
abans els espectacles.

El dia 1 de juny, en l’Assemblea General de socis es va anunciar el �nal de la Junta 
actual i la convocatòria d’eleccions al setembre.
Es crearà una Junta electoral per sorteig. El sorteig es farà el dia 4 d’octubre (a les 
o�cines del club al In�nit a les 18.00h)
La Junta electoral estarà formada per 1 president i 2 vocals.
El requisits per poder votar es ser major de 18 anys i un any d’antiguitat.

  CALENDARI ELECTORAL 

20 Setembre Convocatòria d'eleccions

4 Octubre Designació del membres de la Junta Electoral (o�cina In�nit a   
  les 18:00h.) Noti�cació al taulell d'anuncis.

5 Octubre Reclamacions a la designació (O�cina In�nit de 10,30-13h )

7 Octubre Constitució de la Junta Electoral (O�cina In�nit a les 18 h.)

14 Octubre Presentació i Reclamacions del Cens Electoral (O�cina In�nit   
  de 17,30-19h)

18 Octubre Presentació de Candidatures (O�cina In�nit de 17,30 – 19 h.) 
  En el cas d'una sola candidatura, ja es pot proclamar directament els  
  seus components.

21  Octubre Reclamacions a les Candidatures (O�cina In�nit de 17,30 – 19 h.)

22 Oct-7 Nov Campanya Electoral.

8 Novembre Dia de Votació (O�cina In�nit  de 17:30 - 19h.)

11 Novembre Comunicació mitjançant certi�cació a la Junta del Club, a la FCN i al 
Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat, de la nova Junta Directiva.

La Junta Directiva del Club Natació Igualada
Secretaria
Isabel Quílez Salillas



Toni Bou no es cansa de guanyar i suma el seu 29è mundial de trial

esports

MOTOR / LA VEU

I ja van 59...els títols a ni-
vell mundial de la mo-
dalitat de trial dels que 

gaudeix el pilot pierenc Toni 
Bou. El dissabte aconseguia 
a Portugal el seu 15è campi-
onat mundial a l’aire lliure 
per afegir als seus 14 cam-
pionats mundial sota sostre.
I l’endemà, o sigui el diu-
menge, Bou aconseguia el 
seu 16è títol a nivell mun-
dial de seleccions, al formar 
part de l’equip estatal espa-
nyol, juntament amb Adam 
Raga i Jaime Busto en el 
Trofeu de les Nacions a l’aire 
lliure també a Portugal, ver-
dader campionat del món 
per seleccions estatals. Als 
que cal sumar els 14 títols 

del Trofeu de les Nacions 
sota sostre.
Aquest cap de setmana, 
doncs, serà recordat per 
Toni Bou, ja que ha sigut un 
fet inèdit fins ara, fer coin-
cidir la darrera prova del  
mundial d’una temporada 
amb la disputa del Trofeu de 
les Nacions. I això ha sigut 
així perquè el segon cap de 
setmana d’octubre s’havia de 
disputar el trial de la Gran 
Bretanya que es va cancel-
lar, fet que va portar a cor-
recuita a la FIM fer coinci-
dir els dos campionats en un 
mateix cap de setmana pels 
voltants de la població por-
tuguesa de Gouveia.
No cal dir que l’Anoia ha es-
tat, i d’això ja fa molts anys, 
immillorablement represen-
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tada  en la màxima catego-
ria del trial mundial amb 
Toni Bou amb Montesa i 

també a Trial2 amb el pilot 
Àlex Canales, de la Pobla de 
Claramunt, que amb  Sher-

co finalitzà onzè a Gouveia, 
acabant el campionat del 
món en la catorzena posició.

TRAIL / LA VEU

E l Bruc acollirà, el prò-
xim 3 d’octubre, la 
primera edició de la 

Cursa de les Batalles i esde-
vindrà la cursa més salvat-
ge dins el parc natural de 
la muntanya de Montserrat. 
Després d’haver de cancel-
lar l’edició del 2020 per la 
situació de pandèmia, des 
de l’organització de FEEL 
SPORTS asseguren que serà 
una cursa que no deixarà 
indiferent a ningú. Amb un 
recorregut de 10 km i amb 
opció a realitzar-lo en car-
rera de trail o en forma de 
caminada popular, serà una 

diada que comptarà amb 
speaker, DJ, música i esmor-
zar per a tots els assistents.
La cursa començarà a les 
09:30 a la plaça de l’Ajunta-
ment i, la caminada popular, 
a les 09:50 h. Totes dues es 
faran amb calaixos de sorti-
da per mantenir les distàn-
cies mínimes de seguretat. 
S’informarà dies abans de 
l’hora exacta de sortida de 
cada participant.
Com no pot ser d’una altra 
manera, la cursa s’adaptarà 
a totes les mesures sanitàries 
que estiguin vigents en el dia 
de la celebració per garantir 
la salut de tots els corredors, 
caminants i voluntaris.

El Bruc prepara la primera edició de la Cursa de les Batalles pel 
proper 3 d’octubre

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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HOQUEI PATINS / LA VEU

IGUALADA RIGAT 3
REUS DEPORTIU 6

L ’Igualada Rigat 2021-
2022 ha començat la 
lliga amb una derro-

ta amb bones sensacions. 
L’equip va plantar cara a 
un dels candidats al títol, 
el Reus, va saber remuntar 
un 0 a 2 en contra i només 
al final va veure com se li 
acabaven les forces per aca-
bar de rematar la feina. Ara 
haurà d’agafar-se a aquest 
gen competitiu per afrontar 
la segona jornada a la pista 
del potent FC Barcelona.
Els igualadins tenien la bai-
xa avui d’Aleix Marimon, 
amb problemes d’esquena. 
El va substituir a la convoca-
tòria Nil Cervera, que acaba 
de proclamar-se subcampió 
d’Europa sub-19 amb la se-
lecció espanyola. Tot i l’ab-
sència d’un dels motorets de 
l’equip, els arlequinats van 
carburar a bon ritme fins 

que al minut 7 els àrbitres 
van assenyalar un penal ri-
gorós a l’Elagi per retenció 
de bola. Deitg, que va tornar 
a estar sensacional durant 
tot el partit, li va aturar el 
llançament a un especialista 
com Marín, però l’exiguala-
dí va aprofitar el rebot per 
avançar als visitants.
20 segons més tard, l’IHC 
va encaixar el segon en una 
contra amb remat al segon 
pal de Gelmà. L’equip no es 
va enfonsar. Lluny d’això, 
va ser capaç de donar-li la 
volta al marcador. Al minut 
18, Riba va desviar a la xar-
xa un tir llunyà del Ton. Era 
l’1 a 2 que obria esperances. 
L’Elagi es va encarregar de 
mantenir-les més enllà del 
descans aturant un penal al 
mateix Marín.
Fins que hi va haver bateries
Amb l’1 a 2 que ho deixava 
tot a l’aire s’arribava al des-
cans. Al primer minut Ma-
rín va veure una targeta bla-
va. Riba no va encertar amb 
la FD però en la superioritat 

l’IHC va empatar gràcies a 
un tir de Palau. I dos minuts 
més tard va arribar la ges-
ta. El 3 a 2 amb una cullera 
marca de la casa del capità 
Ton Baliu.
Era el millor moment dels 
“rigats”, però va durar poc. 
El cansament de la remun-
tada va començar a passar 
factura i en un minut Julià 
va fer dos gols que van tor-
nar a capgirar el marcador. 
Aquí ja no hi va haver una 
altra “gesta”. Tot i que l’equip 
les va tenir per intentar-ho. 
Fins a dues pilotes aturades 
van tenir els arlequinats per 
tornar a entrar en el partit. 
Però ni Tety Vives ni Riba 
en una FD van poder mar-
car. En canvi sí que ho va 
fer Julià, en una gran acció 
individual i Salvat, desviant 
un tir exterior. Era el 3 a 6. 
Faltaven 4 minuts però els 
igualadins ja no van poder 
fer més. Ara a esperar la 
segona jornada, aquest dis-
sabte a les 7 de la tarda al 
Palau Blaugrana.

L’Igualada Rigat inicia l’OK Lliga amb 
derrota però bones sensacions

FUTBOL / LA VEU

SANT CUGAT FC 1
CF IGUALADA 2

El primer equip femení 
del CF Igualada ence-
tava una nova etapa a 

la Preferent Femenina. L’equip 
de Víctor Torrijos comença-
va la lliga, a Sant Cugat. Les 
igualadines havien mostrat 
molt bones sensacions durant 
la pretemporada. Enfront s’hi 
trobava el Sant Cugat FC, re-
cent ascendit.
Però el gran contrincant que 
tindrien les anoienques seria 
l’aigua, que banyava la gespa de 
la ciutat vallesana. A més, les 
petites dimensions del terreny 
de joc, tampoc bene�ciaven el 
joc combinatiu de les visitants.
Tot i les di�cultats, el CF Igua-
lada va començar el partit de la 
millor manera, dominant el joc 
i tenint tímides arribades. Així 
va ser com, al minut 18, Pauli 
va anotar, però el seu gol va ser 
anul·lat per fora de joc. L’equip 
estava bé i no patia en defensa.
La tendència ofensiva blava 
seguia i, al minut 35, Peke, va 
tornar a tenir el gol per obrir el 

marcador, però no va estar en-
certada. S’arribava al descans, 
amb empat a zero, tenint bones 
oportunitats.
A la represa, la dinàmica va 
ser molt similar, però, les lo-
cals van tenir un punt de sort, 
quan, al minut 52, un llarg 
refús, es convertia en l’1 a 0. 
Costava de creure com el Sant 
Cugat es posava per davant en 
el marcador.
La reacció de les visitants va ser 
instantània. Al minut 63, Ona 
feia un xut espectacular des 
de fora l’àrea que, entrava per 
tot l’escaire. Un empat més que 
merescut.
I al cap de deu minuts, dins 
del setge blau, el CF Igualada 
llençava un córner, que no era 
rematat per ningú, i en el que 
Júlia posava la cama per fer el 
segon gol. Les igualadines cap-
giraven el resultat.
Els últims minuts de partit, 
van ser un sofriment, però la 
defensa igualadina va resistir 
i van sumar els tres primers 
punts de la temporada. Aquest 
diumenge, les blaves jugaran, 
a les 12h 30, a Les Comes, da-
vant el FC Verdú.

Inici amb victòria

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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· 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

BÀSQUET / LA VEU

El passat dissabte 18 de 
setembre, el Monbus 
CB Igualada A va gua-

nyar el darrer partit de la fase 
regular de la Lliga Catalana 
EBA enfront el CB Alpicat.
En aquest partit els blaus es 
jugaven la classi�cació per 
als quarts de �nal. Per clas-
si�car-se, el conjunt igualadí 
havia de guanyar el partit de 
15 o més punts.
El partit va començar igualat, 
però l’equip lleidatà manava 
en el marcador. Al �nal del 
primer període, 17 a 18. 
En el segon període, els igua-
ladins van començar a mar-

car el seu ritme i van poder 
dominar tant el joc com 
el marcador. S’arribava al 
descans amb catorze punts 
d’avantatge, 43 a 29.
En el tercer període, el 
Monbus CB Igualada acon-
seguia trencar la barrera dels 
15 punts i arribar a una mà-
xima diferència de 25 punts. 
Tot i això, l’average encara 
semblava recuperable, per 
tant, no es podia cantar vic-
tòria. Al final del període, 69 
a 46 pels igualadins, amb un 
gran ambient que es va viu-
re a les grades del Pavelló de 
Les Comes.
En el darrer període, l’Igua-
lada va sentenciar el partit i 

la classificació passant per 
sobre del CB Alpicat amb 
un gran encert i amb un bon 
desplegament en el joc. El re-
sultat final, 90 a 60 i classifi-
cació assegurada.
Demà dissabte 25 de setem-
bre, el Monbus CB Igualada 
s’enfrontarà al CB Salou en 
els quarts de final de la Lli-
ga Catalana EBA. El partit es 
disputarà en el Pavelló Mu-
nicipal de Salou a les 19:30h. 
El guanyador d’aquest partit 
s’enfrontarà en semifinals al 
guanyador de l’eliminatòria 
Sol Gironés Bisbal Bàsquet 
– Joventut Badalona. Aquest 
semifinal se celebrarà a Salou 
el diumenge 26 de setembre.

Pallissa a l’Alpicat i classi�cació per 
quarts de la Lliga Catalana

BÀSQUET / LA VEU

El Sènior Femení A del 
Club Bàsquet Iguala-
da comptarà amb un 

nou patrocinador aquesta 
temporada, l’empresa igua-
ladina EVENTS (Iniciatives 
Events SL), que s’encarrega de 
la producció global d’esdeve-
niments culturals i esportius 
per a empreses o particulars, 
tant de petit format com de 
grans dimensions. 
Roc Aguilera com a adminis-
trador de l’empresa i el presi-
dent del Club Bàsquet Iguala-
da, Jordi Balsells, han signat 
aquest acord de col·labora-
ció per a aquesta temporada 
2021-2022.
En l’acte de signatura, Roc 
Aguilera ha volgut destacar 
que el patrocini “respon a 
l’aposta d’EVENTS per vin-

cular-se amb entitats esporti-
ves de llarga trajectòria de la 
ciutat, com ho és el bàsquet”, 
i ha afegit que “fer-ho, en 
aquest cas, amb l’equip feme-
ní és un compromís sostingut 
que vol contribuir a professi-
onalitzar-lo i dotar-lo d’eines 
que permetin un equip enca-
ra més competitiu”.  
Per part del CBI, el presi-
dent ha volgut mostrar la 
satisfacció per la implicació 
d’Events amb l’esport femení 
i en la confiança dipositada 
en el club.
Les jugadores del sènior fe-
mení A competeixen a Copa 
Catalunya, una categoria 
d’alt nivell i exigència. En 
la darrera temporada es van 
arribar a classificar per a la 
Final a 8 de la competició. 
Enguany esperen seguir 
creixent com equip.

EVENTS és el nou 
patrocinador del 
sènior A femení del CB 
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CURSES DE MUNTANYA / LA 
VEU

Una fortíssima Geor-
gina Gabarró (UE-
CAnoia) ha encade-

nat el tercer triomf a la Copa 
guanyant la Taga 2040 Evo i 
sentencia la competició en 
categoria femenina a man-
ca d’una prova per tancar 
aquesta XIX Copa Catalana 
de Curses per Muntanya.
La corredora anoienca ha 
aconseguit la seva terce-
ra victòria consecutiva a la 
Copa en una altra exhibició 
de principi a fi. Gabarró ha 
marxat ja al principi i ha 
gaudit sempre de marges que 
han rondat els cinc minuts 
per a acabar creuant la meta 
en 3h32’03’’. La segona posi-
ció ha estat per la colomina 
Cèlia Balcells (CE Queralt) 
que segueixen línia ascen-
dent i que ha entrat a 6’56’’ 
de la guanyadora, mentre 
que Ona Castellsagué (UE 
Vic) ha completat el podi fe-
mení en 3h41’01’’.
Gabarró és sense cap mena 

de dubte la gran sensació de 
la temporada. Amb aquesta 
victòria absoluta a la Copa 
Catalana de Curses per mun-
tanya, la d’Òdena vol tancar 
una temporada històrica on 
ara per ara és líder també de 
la Copa Catalana de Curses 
Verticals. Gabarró, a més, 
s’ha estrenat a la Copa del 
Món amb la Selecció Cata-
lana i ha sumat el subcam-
pionat de Catalunya de Cur-
ses per Muntanya a l’Olla de 

Núria, exhibició d’una Ga-
barró que ha tingut a Rosa 
Navarro (CEM la Cameta 
Coixa) com a principal rival 
a la Copa però que finalment 
ha sentenciat amb un final 
de temporada espectacular. 
Navarro necessita sumar al 
Trail del Bisaura, que tancarà 
la competició, per assegurar 
el segon lloc al que ara tam-
bé opta una Cèlia Balcells que 
està acabant la temporada en 
plena forma.

Georgina Gabarró sentencia la Copa 
Catalana de Curses de Muntanya

GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat diumenge 19 
de setembre diferents 
gimnastes i cos tècnic 

del Club Gimnàstic Balleri-
na es desplaçaven a Barcelo-
na per a participar al Trofeu 
Gaudí, iniciant temporada 
de tardor i estrenant  nous 
exercicis de competició. Ca-
dascuna de les gimnastes van 
sortir a pista amb molta força 
i il·lusió, mostrant unes core-
ogra�es plenes de originalitat 
i di�cultat.
Tot i els nervis i petits errors, 
tot l’equip del Club s’empor-
ta molt bones sensacions 
d’aquest debut i torna al seu 
treball diari amb gran mo-
tivació per seguir treballant 
amb esforç, il·lusió per supe-
rar-se dia a dia i assolir cada 
objectiu.
Els resultats assolits en aques-

ta competició van ser: con-
junt Junior V (5 Cèrcols) for-
mat per Jana Pérez, Ainara 
Busquets, Berta Tiana, Júlia 
Rodríguez, Martina Quinta-
na i Itziar Mensa van assolir 
la cinquena posició.
Conjunt Aleví IV (5 pi-
lotes) format per Clàudia 
Pérez, Carlota Ranchal, Èlia 
Múñoz, Lucia Rodríguez i 
Abril Quintana es feien amb 
l’Or en l’exercici de mans 
lliures i la Plata amb l’exerci-
ci de pilotes.
I per finalitzar, Paula Mensa, 
Juvenil Base individual amb 
l’aparell de cinta assolia la se-
gona posició empatada amb 
la primera posició de la seva 
categoria.
Des de el Club feliciten al 
Cos Tècnic i gimnastes per 
aquest inici de temporada i 
animen a seguir treballant i 
lluitant per cada petit somni.

Brillant inici de 
temporada del Club 
Gimnàstic Ballerina

ATLETISME / LA VEU

L’atleta del C.A. Iguala-
da Petromiralles Xa-
vier Ferrer, va parti-

cipar diumenge al Trail Cap 
de Creus, cursa de munta-
nya corresponent a les Trail 
Running Series, disputada 
sobre un recorregut forestal 
de 22,5 km. amb un desnivell 
positiu de 1.065 m. amb sor-
tida i arribada a Roses, i que 
transcorria per paratges na-

turals de la zona com el Puig 
de l’Aguila, Puig Alt, Puig de 
la Cruïlla, Cala Joncols, Cala 
Montjoi i Pla de les Gates.    
Xavier Ferrer era 116è gene-
ral i 61è de la seva categoria 
amb 2h. 51m. 22seg. entre 
405 classi�cats.
El guanyador masculí va ser 
Andreu Contijoch (Esp. Pe-
nedès), amb 1h. 48m. 40seg.,i 
es va imposar en femenines 
Eli Gordón (Salomon), 21a 
gral. amb 2h. 16m. 03seg.

Xavier Ferrer  (CAI), 
participa al Trail Cap de 
Creus

Tres igualadins obtenen medalla a la 
Quebrantahuesos
CICLISME / LA VEU

La  Quebrantahuesos, 
que enguany celebrava 
la 30a edició, té sortida 

i arribada  a Sabiñánigo, pro-
víncia d’Osca. El recorregut 
travessa els Pirineus i passa 
a França pel port de Som-
port 1640 m, tot seguit es 
puja als ports de Marie Blan-
que de 1035m  i del Portalet 
1735m on torna a Espanya 
i acaba pujant  Hoz de Jaca 

de 1270m. La distància de la 
prova és de 200 kilòmetres i 
el desnivell acumulat és de 
3500 metres. 
Enguany hi estaven inscrits 
6500 ciclistes de diferents pa-
ïsos i de totes les províncies 
d’Espanya, però finalment, 
degut a l’adversa climatolo-
gia prevista, només es van a 
atrevir a sortir 1.500 homes 
i 22 dones.
Entre d’altres, Joan Sanchez 
i David Parellada que van 

obtenir medalla de plata pel 
temps assolit en categoria 
masculina, i la igualadina 
Marta Solà medalla d’or pel 
temps obtingut en categoria 
femenina. 
Moltes felicitats a aquests 
esportistes, que tot i comba-
tre amb pluja, vent i fred, no 
només van acabar la “Que-
brantahuesos”, sinó que van 
aconseguir  fer un “crono” 
que els va dur a emportar-se  
medalla.

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



cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU

Aquest cap de setma-
na, el Teatre Munici-
pal l’Ateneu arrenca 

la programació estable amb 
Quanta, quanta guerra…, 
la primera adaptació teatral 
d’aquesta novel·la de Mercè 
Rodoreda. Es tracta d’un es-
pectacle dirigit per Pep Farrés 
i en escena hi trobarem els jo-
ves Biel Rossell i Biel Serena. 
Al llarg del cap de setmana es 
faran quatre funcions, amb el 
públic assegut sobre l’escenari, 
i ja s’han exhaurit les localitats.
El projecte sorgeix del jove 
actor igualadí Biel Rossell 
Pelfort, que en descobrir la 
història d’Adrià Guinart, el 
protagonista de la novel·la, no 
va poder evitar pensar en un 
monòleg. L’espectacle explica 
com aquest jove, cansat d’es-
tar tancat a casa seva, decideix 
marxar a la guerra a viure ex-
periències, però quan hi és, 
en fuig tan com pot. Aquest 
viatge li suposa la descoberta 

del món adult. La proposta es-
cènica, de petit format, com-
bina el text amb l’espai sonor 
en directe.
Durant la setmana prèvia, i 
gràcies al suport del Depar-
tament de Cultura de l’Ajun-
tament d’Igualada, la compa-
nyia farà funcions escolars per 
a alumnes d’ESO i Batxillerat 
de la comarca. A més a més, el 
dia 29 de setembre la Bibliote-
ca Central d’Igualada farà un 
club de lectura de la novel·la.
La gira de l’espectacle comen-
ça a Igualada (on es va comen-
çar a crear el projecte) i té per 
objectiu arribar a tots els po-
bles de Catalunya.

Espectacles en abonament
Encara es poden comprar 
abonaments per a cinc espec-
tacles a escollir entre les obres 
següents: Noucents, el pianista 
de l’oceà (10 d’octubre) de l’es-
criptor italià Alessando Baric-
co i interpretada per Marcel 
Tomàs; 53 diumenges, una 
comèdia de Cesc Gay amb 

Farrés Brothers porta “Quanta, quanta guerra...” 
a Igualada

per Pere Arquillué, Cristi-
na Plazas, Àgata Roca i Llu-
ís Villanueva (24 d’octubre); 
Els Brugarol, obra escrita i 
protagonitzada per Ramon 
Madaula, i dirigida per Mò-
nica Bo�ll, amb Estel Solé i 
Jaume Madaula que va obte-
nir el Premi Recull 2020 (7 
de novembre); Marialluïsa, el 
grup dels igualadins Pau Co-
dina, Carles Guilera, Andreu 
Dalmau i Pol Mitjans pre-
sentaran el seu nou disc La 
vida és curta però ampla (19 
de novembre); Classe, una 
proposta amb Pol López, Pau 
Roca i Carlota Olcina dirigits 
per Pau Carrió (28 de no-
vembre); i Barcelona 24 h de 
Pau Barbarà Mir que tancarà 
la programació (19 de desem-
bre). Un musical petit i dirigit 
per Marc Flynn amb els actors 
igualadins Àlex Sanz i Carles 
Pulido i Jaume Casals, Anna Pi-
qué, Mireia Òrrit i Laia Fontán. 
Les entrades i abonaments es 
poden adquirir a www.teatre-
municipalateneu.cat.

Quanta, quanta guerra... es 
va estrenar el passat mes de 
juliol a la Casa del Teatre Nu 
de Sant Martí de Tous i allà 
vam parlar amb els seus pro-
tagonistes, Biel Rossell i Biel 
Serena i el seu director, Pep 
Farrés. Aquest és un extracte 
de l’entrevista que els vam fer 
en aquell moment. 
En Biel Rossell Pelfort és un 
actor igualadí format a l’Es-
cola Municipal de teatre “La 
Tarima” i l’Escola Laura Jou: 
estudi per a l’actor. Va prota-
gonitzar la pel·lícula La vida 
sense la Sara Amat i actual-
ment està rodant una sèrie 
basada en aquesta mateixa 
pel·lícula. 
En Biel Serena Riba és músic, 

teclista i productor musical. 
Ha estudiat fagot i piano. La 
seva experiència als escenaris 
ha estat amb la Jove Orques-
tra Simfònica de l’Anoia, els 
musicals de L’Olla Expressa i 
treballa com a tècnic amb la 
companyia Terra Teatre.

Com sorgeix la idea de dur a 
terme aquest projecte?
Biel R.: El meu germà Martí va 
portar un dia a casa una novel-
la que es diu Quanta, quanta 
guerra... de la Mercè Rodore-
da que parla d’un noi de 15 
anys que vol fugir de casa. Du-
rant el con�nament me la vaig 
llegir i vaig començar a treba-
llar sobre ella per internar fer-
ne una dramatúrgia. La vaig 

presentar al Pep, a veure què li 
semblava. I el Pep va dir que li 
agradava la idea.
Pep: quan el Biel em va fer la 
proposta només li vaig dema-
nar poder començar una mica 
de zero, sense menystenir 
però la seva tasca. Vaig voler 
llegir-me la novel·la, que no 
coneixia, i va ser el primer pas. 
El temps de treball per dur-la 
a terme ha estat llarg i produc-
tiu i al �nal ha donat els seus 
fruits.
Aquesta novel·la de la Mercè 
Rodoreda en què està basada 
l’obra no és un llibre massa 
conegut.
Pep: i tampoc mai s’ha fet al 
teatre. Però es tracta d’un text 
molt ric i potent, com tots els 

de la Rodoreda, però a més 
parla del tema de la joventut 
i  ho fa des d’un punt de vista 
molt universal, perquè el que li 
passa al protagonista de l’obra 
pot passar ben bé a joves d’ara, 
és l’essència de què els passa 
als joves quan tenen 15 anys: 
voler deixar el niu, conèixer 
món, descobrir, l’amor, desco-
brir el sexe, emmirallar-se en 
d’altres...

A l’obra també hi té un paper 
important la música.
Biel Serena: quan el projecte es 
va començar a cuinar, el Biel 
em va proposar de crear l’espai 
sonor del projecte. Al principi 
no teníem massa clar quin pa-
per hi jugaria jo: si simplement 

faria la música per l’espectacle, 
si tocaria en directe, si seria a 
escena. De mica en mica, tot 
anant embastant l’obra, vam 
veure que estaria a escena i 
que composaria la música.
Pep: sempre, quan en una 
obra de teatre hi ha música en 
directe, és molt potent. Si s’hi 
pot comptar, val la pena apro-
�tar-ho, perquè la part sonora, 
la part visual i el text sumen i 
fan créixer l’obra. 
Quan vam comptar que el Biel 
Serena seria a escena, l’obra 
va canviar. Ell fa un paper 
molt interessant: a part de fer 
d’actor en alguns moments, 
toca en directe i treballa amb 
recursos sonors per donar un 
plus a l’espectacle.

Una obra amb joves actors i director igualadins
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COPA CATALUNYA FEMENINA
25/09/21 a les 17:30h

EVENTS C.B. IGUALADA - JOVENTUT LES CORTS
Al Complex Esportiu Les Comes VINE A GAUDIR DEL BÀSQUET!



Continuació del capítol per afegir al meu Llibre de Circ (4)

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

Nom artístic del Joan Valentí - He 
llegit les cròniques sobre el meu lli-
bre, però la  darrera - de Jordi Jané - ve 
acompanyada de la localització de lap-
sus o possibles errors que, no obstant, 
no desmereixen el valor del volum. Li 
resto agraït per aquesta atenció.
Vegem-ne un exemple: “Pàg. 171 (2a 
columna, 4a línia) ha de ser Pepa Pla-
na, Monti i Nan (Nan és l’actor i pallas-
so igualadí Joan Valentí)”.
He de confesar que en el moment de 
redactar el llibre, jo no ho sabia. He 
parlat amb el bon amic Joan, el qual 
amablement ens ha informat sobre el 
cas i ens ha manifestat: “Això de Pepa, 
Monti i Nan, era el títol de l’obra. Els 
cognoms ja consten en el Reperto-
ri”. Sobre Nan, ens ha fet saber que és 
quelcom que li ve de la seva infante-
sa, quan a casa seva li deien “Nan” 
imitant-lo en la forma que jo deia el 
meu nom (Joan).  També ens va dir: 
“El dia que vaig entrar a la companyia 
dels Comediants, donat que érem tres 
Joan, jo va suggerir que -per no enre-
dar-nos- m’anomenessin Nan, que ha 

quedat com el meu nom artístic”.
Hnos Amorós-Silvestrini - Ja sabem 
que els fonaments d’aquesta empresa 
tenen arrels igualadines. Ho férem 
constar en el llibre. Ara, un retall de 
diari,  ens permet ampliar detalls  so-
bre ells.
Tenien la seu central a la rambla de 
Barcelona i un magatzem de material, 
a Vilafranca del Penedès. Continuaren 

fent servir el nom de “Circo Dorado”, 
tot i que ja era una denominació que 
ja havien fet servir els Amorós, quan 
encara  anaven sols.
Silvestrini era un espasa per als nego-
cis. Fou qui gestionà la vinguda de circs 
italians, als quals canviaven el nom 
cada cop que els convenia (Casartelli, 
Aurora...). Ell, abans d’ajuntar-se amb 
empresaris catalans, era soci de Nani 
Frediani  i tenien el circ  “Palacio”
En les seves rutes per terres giro-
nines  feien veure que els circs venien 
de França, per tal d’atreure especta-
dors de la Catalunya Nord. Guardem 
un programa, que ve anunciat com 
“Cirque Continental”...(El PuntAvui, 
24/10//2018)
El més difícil, encara. Vaig anar a 
una actuació de la trapezista Mis Mara 
-crec que fou en un circ dels d’Àngel 
Cristo - que feia uns arriscats exercicis. 
Llegim a “La capsa de les sorpreses”, 
de Jordi Elias, 2015: “Recolzada per 
la part del darrere dels genolls, amb el 
trapezi balancejant-se, lliscava �ns que 
s’aguantava només, amb els talons. En 

aquesta posició, cap per avall, Mara, 
llençava petons als espectadors”. 
En acabar la funció vaig anar a salu-
dar-la i felicitar per la seva impressio-
nant actuació. Agraïda, però, va mani-
festar-me: “La gente de circo, a veces , 
presentamos cosas que parecen difíciles, 
pero que no son nada fáciles. Mire, mire 
mis piernas, estan llenas de callos”. Va 
mostrar-me les seves cames amb uns 
talons i turmells plens de durícies, mig 
ensangonades, encara. I va afegir: “Es 
muy duro nuestro trabajo. Requiere una 
gran fuerza de espíritu”. La conversa 
fou breu, però convincent...!
Pinzellada anoienca - Artur Kaps i 
Franz Joham, presentaren, al Teatre 
Cómico, de Barcelona “Primavera en 
Viena” (1956). Destacava Roman Bait, 
malabarista suís, amb monocicle. Era 
casat amb l’Anita Sardà, que amb la 
seva germana Rosa, formaven la pare-
lla acrobàtica “2 Rosana”. Eren �lles de 
l’artista de circ de Carme, Jaume Sar-
dà, conegut artísticament per “Gepes”. 
Bait ja havia actuat en circs, com el 
Mikkenie i altres.
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Com a acte de tancament 
de l’exposició ‘Rec Dis-
tricte Cultural. Un 

barri en transformació’, comis-
sariada per Roger Mula, ahir 
dijous 23 va tenir lloc la taula 
rodona ‘Rec Districte Cultu-
ral. La cultura com a motor de 
transformació patrimonial’.
La taula va versar al voltant 
de la recuperació i preserva-
ció de patrimoni a través de 
la cultura i va comptar amb la 
participació de diversos agents 
d’arreu del país, que estan vi-
vint o han viscut processos si-
milars a l’actual al barri del Rec 
d’Igualada. Hi van participar 
l’antropòloga, museòloga i ges-
tora cultural Mireia Mascarell, 
tècnica superior de Cultura de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat i responsable del 
Districte Cultural de L’Hospi-
talet; la geògrafa i antropòloga 
Rosa Cerarols, coimpulsora del 
centre artístic Konvent situat 
en l’antiga colònia tèxtil de Cal 
Rosal al Berguedà i que recent-
ment ha guanyat els Premis El 
Temps de les Arts en la cate-

goria de Patrimoni; el músic 
i gestor cultural Jordi Jet Ser-
ra, cofundador i director del 
Festival FABA que reivindica 
l’edi�ci industrial L’Anònima al 
Barri Antic de Manresa com a 
fàbrica de creació; i la gestora 
cultural Cristina Domènech, 
cofundadora del festival Rec.0 
Experimental Stores a Iguala-
da.
El barri del Rec d’Igualada ha 
viscut diverses transformaci-
ons al llarg de la història. Ini-
cialment agrari al segle XII, 
reconvertit en industrial al se-

gle XVIII, conforma un valuós 
conjunt patrimonial i arquitec-
tònic. Un paisatge urbà únic.
Al segle XXI, diverses per-
sones, entitats, institucions i 
empreses s’han anat instal·lant 
al barri, seduïts pel seu poten-
cial. Han recuperat i rehabilitat 
algunes de les velles fàbriques 
desocupades i han incorporat 
noves activitats al barri vincu-
lades a la cultura, el disseny, 
l’art, la tecnologia o la gastro-
nomia.
Espais culturals, estudis de 
disseny, museus, fàbriques de 

creació, tallers d’artistes, res-
taurants, seus d’entitats o coo-
peratives se sumen i conviuen 
amb la indústria tradicional 
-modernitzada i amb un pes 
molt important-, petits tallers 
d’o�cis artesanals, habitatges 
en certes zones, el paisatge 
agrari dels horts i la natura 
propera al riu Anoia.
Tot plegat, conforma una co-
munitat que ha anat creixent 
de manera orgànica i dibuixant 
aquest barri del Rec en trans-
formació, que podem ano-
menar Districte Cultural. Un 

El Museu de la Pell d’Igualada organitza un acte de tancament de 
l’exposició Rec Districte Cultural

districte per al segle XXI, sem-
blant a alguns dels vells barris 
industrials d’arreu del món que 
han estat objecte de transfor-
macions similars.
En els nous projectes del barri 
del Rec con�ueixen el respecte 
pel passat i la rehabilitació del 
patrimoni amb l’activitat de 
creació. Projectes que compar-
teixen �loso�a i que marquen 
un nou camí des d’on entendre 
la cultura no només com a ali-
ment per a l’ànima sinó també 
com a motor de transformació 
urbanística i dels barris.
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Després d’uns tres 
anys des de la seva 
creació i molts con-

certs després, Les pastes de 
la iaia s’han atrevit a gravar 
el seu primer disc, que han 
titulat Culpes Acceptades. 
Durant aquest darrer any 
han estat coent el seu pri-
mer treball discogràfic que, 
després de tanta espera per 
part dels seguidors del grup, 
es farà públic el proper 26 de 
setembre.
El grup està format per Biel 
Jorba, Lola Bosser, Albert 
Boix, Mireia Castells, Omar 
Salcedo, Pau Sanuy i Eduard 
Torres. Totes les cançons han 
estat compostes pels dife-

rents membres del grup. Pel 
que fa als estils musicals hi 
apareixen funk, pop, rap, 
reggae… El disc ha estat 
gravat amb Aimar Redolad i 
produït per Xavier Batllés a 
Bitstudi, Barcelona.
El proper diumenge a les 
cinc de la tarda es publica-

Les pastes de la iaia publica el seu 
primer disc: “Culpes acceptades”

El grup anoienc ha 
tret totes les cançons 

pròpies a través de les 
plataformes digitals 

des de diumenge

ran els nou temes que en-
cara no han sortit dels onze 
que integren el disc a través 
de Youtube, Spotify i la resta 
de plataformes digitals. La 
portada del disc i les por-
tades de cada cançó han 
estat creades per les artis-
tes de La Minotaura.

CULTURA / LA VEU

El curs 2021-22 d’AU-
GA s’iniciarà el proper 
dilluns 4 d’octubre al 

Teatre Municipal de l’Ateneu 
d’Igualada.
L’hora serà com sempre a les 
6 de la tarda. Aquesta vegada, 
però, i per raons obvies és ne-
cessari que tothom s’acrediti 
abans. Caldrà portar el carnet 

d’AUGA i/o el DNI.
Recomanem venir amb su-
�cient antelació. Encara que 
l’assistència a AUGA propi-
cia la trobada i la conversa, 
és convenient per tothom que 
mantinguem les distàncies de 
seguretat.
Us esperem amb il·lusió. 
Aquesta primera sessió del 
curs l’hem titulada RETRO-
BAMENT.

El 4 d’octubre tornen 
les sessions d’AUGA al 
Teatre l’Ateneu

Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 3 d’octubre de 2021
a les 12:15 h   

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

20%  dte. en la compra 
de la teva entrada 

ensenyant el carnet 
de subscriptor

25è aniversari 
de La Xarxa

Els tres ossos
L’Estaquirot Teatre

Preu: 7 €
Socis Xarxa: 5 €
Venda d’entrades:
www.teatremunicipalateneu.cat 



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 

PRINCIPIS DE LA DÈCADA DE 1930.
EL CARRER DÒDENA, DES DE LA RAMBLA DE ST. ISIDRE.

Aquest carrer va agafar aquest nom a l’any 1783, com a via de l’antic “Camí 
d’Igualada a Òdena”, en una època en què a Igualada encara hi havia muralles 
i portals.

Heus aquí una de les curioses fotogra�es de com era -abans- d’estret el Carrer 
d’Òdena! No us confongueu... Hi va haver després un enderroc de les primeres 
cases i el carrer va guanyar l’amplada actual que coneixem.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora i fotògrafa.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogrà�c Municipal i Fons de 
Documentació de l’Agrupació Fotogrà�ca d’Igualada (AFI). Material recent-
ment digitalitzat.

I, atès que totes les fotogra�es, per a una bona conservació, en el seu moment 
van ser cedides o donades a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia; se us facilitarà -sem-
pre que sigui possible- el número de registre de la imatge en qüestió. 
Fotogra�a de la Família Roset

MÚSICA / LA VEU

El proper dimarts dia 
5 d’octubre a les 7 de 
la tarda, la Coral de 

Santa Maria d’Igualada, re-
prendrà els assaigs musicals 
en els locals habituals de la 
parròquia de la Soledat, per a 
continuar les seves activitats, 
interrompudes pel l’obligat 
parèntesi de la pandèmia de 

La Coral de Santa 
Maria reprèn les seves 
activitats musicals

la covid-19.
La darrera setmana de se-
tembre, els cantaires es van 
retrobar en una assemblea 
extraordinària -notablement 
concorreguda-, per progra-
mar la continuïtat dels as-
saigs, actuacions i altres actes, 
esbossant-se el programa del 
curs 2021-22, i més concre-
tament les previsions per al 
darrer trimestre d’enguany.

POESIA / LA VEU

Una trentena d’igua-
ladins i anoiencs 
participen en la 

quaranta-quatrena edició 
de l’exposició col·lectiva “La 
pintura com a hobby” que 
romandrà oberta fins al pro-
per diumenge 3 d’octubre a 
la Sala Municipal d’Exposi-
cions. Textura, forma, color 
són els tres elements de què 
es valen els pintors que ex-
posen els seus treballs per fer 
de l’art una manera d’expres-
sar-se. Entre les obres hi tro-
bem pintura figurativa, pai-
satge i altra de més abstracta.
Els horaris del Punt de di-
fusió cultural i turística 
d’Igualada del carrer Garcia 
Fossas, 2 (Plaça de la Creu) 
són: de dimarts a dijous de 

18 a 20 h, els divendres de 
17.30 a 20.30 h i els dissabtes 

44a exposició “La pintura com a hobby” 
a la sala Municipal d’Exposicions

i diumenges d’11h a 14h i de 
17.30 a 20.30 h.
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Aquest diumenge 26 
de setembre, la Coral 
Sant Jordi interpreta-

rà el seu espectacle Cançons 
i Arrels, Els Modernismes  
Musicals, al Casino de Calaf. 
El concert vol ser una mira-
da àmplia per la música, un 
viatge a través de les cançons 
que alguns dels autors més 
importants de diferents paï-
sos van escriure, gairebé sem-
pre, sobre textos populars o 
d’escriptors de la pròpia nació 
utilitzant ritmes, melodies i 
harmonies que els identi�ca-
ven amb la seva cultura po-
pular. 
Un viatge que, amb la col·la-
boració de l’actriu Lloll Ber-
tran, ens portarà, també a 
descobrir el context polític i 
socioeconòmic en el qual van 
sorgir aquests moviments 

nacionalistes. Des d’Angla-
terra a Hongria, passant per 
Escandinàvia i Bohèmia, per 
�nalitzar la ruta a Catalunya..
Davant les noves mesures de 
seguretat i prevenció davant 
la COVID-19, l’aforament de 
la sala del Casino és limitat. 
Per aquesta raó, per assegu-
rar-vos la localitat a l’espec-
tacle cal comprar les entrades 
de manera anticipada a través 
del portal entrapolis.com o 
reservar-les al telèfon 93 869 
83 77 o al 620 134 018 (Jo-
sep). També es podran adqui-
rir a taquilla des d’una hora 
abans de l’espectacle, sempre 
que en quedin de disponi-
bles. El preu per als socis és 
de 9 euros i per al públic en 
general de 12 euros. El con-
cert tindrà lloc a les 18:30h i 
seran vàlides les invitacions 
proporcionades als nostres 
patrocinadors. 

La Coral Sant Jordi interpretarà el seu 
espectacle Cançons i  Arrels a Calaf

A més a més, us recordem 
que ja disposem de la venda 
d’entrades per tots els espec-
tacles que farem �ns a �nals 
d’any en motiu del 125è Ani-
versari de la nostra entitat.
Tota la informació i especta-
cles a la web de l’entitat:
www.casinodecalaf.cat.

POESIA / LA VEU

L’escriptor anoienc Oriol 
Solà i Prat ha esdevingut 
“Mestre en Gai Saber” a 

la ciutat comtal, concretament 
dels Jocs Florals de Sants, Hos-
tafrancs i la Bordeta, després 
d’obtenir dijous dos premis 
en la celebració de la 78a edi-
ció d’aquest certamen literari. 
Aquesta és la màxima distin-
ció d’uns Jocs Florals, i s’ob-
té només quan s’aconsegueix 
guanyar en totes les categori-
es que conformen el concurs: 
l’Englantina d’or amb poemes 
dedicats a la pàtria, la Flor Na-
tural que sempre versa sobre 
l’amor i la Viola d’or i argent 
tradicionalment associada a 
temes religiosos. Els dos tre-
balls de l’autor que han estat 

reconeguts pel jurat a l’edició 
d’enguany són “Les preguntes 
que encara no ens han respost”, 
que s’ha endut la Viola d’Or; i 
“D’una apatrídia ineluctable”, 
pel qual ha rebut l’Englantina 
d’Or. L’entrega de premis es va 
fer a la Sala de plens del Distric-
te de Sants-Montjuïc. Aquests 
dos guardons se sumen a la 
Flor Natural que ja havia gua-
nyat l’any 2015. És per aquest 
fet que, com s’anuncià dijous 
des de l’organització, es prepara 
un reconeixement especial a la 
propera edició dels Jocs Florals 
en el qual l’autor rebrà aquest 
títol honorí�c. Solà, per tant, 
accedirà al Mestratge en Gai 
Saber en un acte d’homenatge 
en els següents Jocs Florals, els 
de l’edició número 79, que es 
faran a Barcelona l’any vinent.

Oriol Solà és proclamat 
“Mestre en Gai Saber” 
a Barcelona

Oriol Solà i Prat, a la Sala de plens del Districte de Sants-Montjuïc 
(FOTO: sants3radio).

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

Temporada 
2021 - 2022

Anem al teatre!

       

ASSASSINAT A L’ORIENT EXPRESS  Teatre Condal
Dissabte,  dia 23 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 Condal. Entrades garantides a la platea

D'Agatha Christie amb Adaptació de Ken Ludwig basada en la novel·la d'Agatha Christie, Versió: Alicia Serrat i Iván Morales.

En plena nit, una tempesta de neu atura el tren en algun lloc perdut de Iugoslàvia. I al matí següent, un dels passatgers és trobat mort, apunyalat salvatge-
ment en el seu llit: Samuel Ratchett, un desagradable home de negocis una mica tèrbols. La neu els impedeix entrar o sortir de l'tren, així que l'assassí només 
pot ser un dels vuit passatgers que viatgen a bord de l'Orient Express. Però quin d'ells ha estat? I per què?. Hèrcules Poirot es veurà empès a solucionar un 
dels casos més especials de tota la seva trajectòria, un crim cruel que sense cap dubte marcarà un abans i un després en la seva vida. Els convido a acompan-
yar-nos, tenen un seient reservat en aquest luxós tren ple de misteris i secrets.  

Direcció: Iván Morales . Amb:  Eduard Farelo - Ruben Ametllé - David Bagés - Anna Barrachina - Clàudia Benito - Maria Ribera - Isabel Rocatti - Vanessa Segura 
- Javi Vélez - David Ver. 

Preu per persona, viatge + entrada a platea:   55 €    (Files 7 a 10). Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

Dissabte,  dia 20 d’octubre de 2021            Hora Sortida:  15:00h
S'estrena la comèdia musical més romàntica de tots els temps: Cantando bajo la lluvia, el nou projecte d'Àngel Llàcer i Manu Guix, després d'l'èxit de la gàbia 
de les boges i La botiga dels horrors.

Músiques icòniques i coreogra�es espectaculars ompliran el Teatre Tívoli d'elegància, glamour i felicitat.
Preu per persona a la Zona 2 del teatre:  73 €
Preu per persona a la Zona 1 del teatre:  91 €
Inclou: Transport + beguda + entrada a platea (�les 13 a 17)
Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

CANTANDO BAJO LA LLUVIA Teatre Tivoli
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El divendres dia 24, a les 
7 de la tarda, en Ramon 
Oranias i Orga parlarà 

del dominic Jordi de Men-
doça, un constructor d’orgues 
portuguès del segle XVII que 
després de construir un orgue 
per a la basílica de Montser-
rat i un altre pel convent de 
Santa Caterina de Barcelona 
es va retirar a Sant Magí de la 
Brufaganya on va morir.
Ramon Oranias, �ll de Santa 
Coloma de Queralt, és mon-
jo de Montserrat i un gran 
especialista i coneixedor dels 
orgues de tot Catalunya i de 
la seva història i ha publicat 
diversos estudis sobre aquest 
tema. Va ser president de l’As-
sociació Catalana de l’Orgue 
des del 2001 al 2005.
L’acte forma part de les ac-
tivitats organitzades dintre 
de l’exposició “Sant Magí. El 
miracle de l’aigua”, que està 
oberta a la sala gran del cas-
tell de Santa Coloma �ns al 
diumenge dia 26 de setembre.
La conferència es farà a la sala 

gran del castell de Santa Co-
loma, al mateix lloc on està 
instal·lada l’exposició.

Cloenda de l’exposició
El diumenge dia 26 de setem-
bre, a les 6 de la tarda, tindrà 
lloc la cloenda de l’exposició 
“Sant Magí. El miracle de 
l’aigua” al Pati del Castell de 
Santa Coloma, amb la ballada 
del Ball Pla de Sant Magí.
Obrirà l’acte la Laia Carre-
ras, principal impulsora de 

la recuperació del Ball Pla de 
Sant Magí a l’aplec de setem-
bre de l’any 2010, amb una 
explicació del que és la dansa 
i de com es va gestar la seva 
recuperació fa poc més de 10 
anys.
A continuació els Grallers de 
Santa Coloma tocaran la me-
lodia del ball i seguidament 
l’Esbart Dansaire Alt Gaià 
el ballarà amb la coreogra�a 
elaborada pel mestre dansaire 
Joan Serra i Vilamitjana.

Activitats en l’exposició “Sant Magí. El 
miracle de l’aigua” a Santa Coloma

CULTURA / LA VEU

Els dies 25 de setembre 
i 11 de novembre, La 
Lliga de Capellades 

acollirà dues activitats del ci-
cle AMEN SAM sobre cultura 
del poble gitano, un projecte 
comunitari organitzat per la 
Federació d’Ateneus de Cata-
lunya (FAC) amb la col·labo-
ració de la Federació d’Asso-
ciacions Gitanes de Catalunya 
(FAGiC), que es durà a terme 
a 14 ateneus del territori.
La programació del cicle a 
l’ateneu anoienc comptarà 
amb el concert del grup mu-
sical Colors de rumba el 25 de 
setembre, a les 19:00 hores, i la 
xerrada “Dona gitana i femi-
nisme romaní”, a càrrec d’Est-
her Fernández, l’11 de novem-
bre, a les 19:00 hores.
A més de La Lliga de Cape-
llades, els ateneus que acolli-
ran aquest cicle són: l’Orfeó 
Lleidatà, l’Ateneu Popular de 
Ponent, el Cercle Belles Arts 
de Lleida, l’Ateneu Popular de 
la Fuliola, l’Orfeó Badaloní, 

El Círcol de Badalona, l’Ate-
neu Santfeliuenc, l’Espluga 
Viva d’Esplugues de Llobre-
gat, Lluïsos d’Horta, Lluïsos 
de Gràcia, La Societat Cultu-
ral i Esportiva La Lira de Sant 
Andreu, el Centre d’Amics de 
Reus i el Centre Cultural la 
Massa.
La Federació d´Ateneus de 
Catalunya es va crear l’any 
1983 i acull al voltant de 180 
entitats culturals de tot Ca-
talunya. Un col·lectiu de di-
ferents associacions privades 
amb vocació de servei públic, 
que amb diferents denomina-
cions, treballen amb un ma-
teix objectiu per les persones 
i la societat catalana, dinamit-
zant el poble o ciutat de què 
en formen part mitjançant 
l’organització d’activitats soci-
oculturals i esportives des del 
voluntariat.
El cicle AMEN SAM (“Nosal-
tres Som”, en llengua romaní), 
ideat amb l’objectiu de contri-
buir a superar els estereotips 
que la societat occidental ha 
anat construint al voltant del 

poble gitano, integrant-los a 
la vida quotidiana de l’ateneis-
me, compta amb el suport del 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Gene-
ralitat de Catalunya i la Fun-
dació ”la Caixa”.
La Federació d´Associacions 
Gitanes de Catalunya es va 
crear l’any 1991 i acull més 
de 90 associacions gitanes de 
tot Catalunya. És l´entitat més 
representativa de l’associacio-
nisme gitano a la societat ca-
talana i es va crear amb la �-
nalitat de defensar i promoure 
els drets i la cultura del Poble 
Gitano a Catalunya.
Sota el lema #30AnysAmbEl-
PobleGitano, la FAGIC està 
celebrant aquest 2021 el seu 
30è aniversari en el qual volen 
recordar i commemorar totes 
aquelles �tes aconseguides i 
donar un nou impuls a la fe-
deració, a obrir-se més encara 
a la societat catalana mostrant 
tot allò que la federació pot 
aportar no només per la po-
blació gitana, sinó per el con-
junt de la societat.

La Lliga de Capellades programa dues 
activitats del cicle AMEN SAM sobre 
la cultura del poble gitano

MÚSICA / LA VEU

Abans del migdia el 
temps ja ens va avi-
sar i va caure una 

pluja molt forta però curta a 
Sant Magí de la Bfrufaganya. 
Una pluja d’aquelles que per 
poca estona que estiguis sota 
l’aigua quedes ben xop.
A primera hora de la tarda hi 
va tornar, ara una mica més 
forta, però aviat vam tornar 
a veure el sol. 
Va ser cap a les 6 que va co-
mençar a ploure de veritat i 

de forma persistent un rui-
xat darrera l’altre. Si l’un 
era fort el següent encara 
més fins al punt que l’orga-
nització es va veure obliga-
da a suspendre l’acte ja que 
la zona de l’aparcament va 
quedar inundada, amb els 
cotxes que patinaven i amb 
gran risc de relliscar i pren-
dre mal les persones que 
anaven arribant.
El concert de l’Ensemble O 
Vos Omnes, ara suspès, ha es-
tat reprogramat pel dissabte 
16 d’octubre a les 9 del vespre.

La pluja va impedir el 
concert de “Ensemble 
O Vos Omnes” a la 
Brufaganya

CINEMA / LA VEU

La pel·lícula documen-
tal, dirigit per la iguala-
dina Anna Cervera s’es-

trena a la plataforma Net�ix 
a tota Europa el 24 de setem-
bre. El documental A la puta 
strasse. Not just a Barcelona és 
un retrat del teixit social, més 
bohemi, creatiu i artístic que 
s’amagava sota la capa turís-
tica del barri gòtic de Barce-
lona. 
Arrel del tancament del mític 
bar “2º Acto” que ha estat el 
temple de l’underground du-
rant més de 30 anys, la pel·lí-
cula explora en les vides dels 
clients més singulars, i acom-
panya al propietari durant el 
procés de desmantellar el lo-
cal, amb tocs d’humor, reali-
tat, tristesa i optimisme.
La pel·lícula retrata també 
una Barcelona ja gairebé des-
apareguda. 
Clientela era de tot tipus, in-
tergeneracional, autèntica i 
de proximitat, mixta i varia-
da: músics del Liceu, artistes, 
intel·lectuals, viatgers i bus-
cavides. Un món difícil de 
conèixer i que, ara que ja no 
existeix el bar com a punt de 
trobada, ha quedat diluït i ja 
forma part de la història del 
barri gòtic de Barcelona.
Inclou el llegat humà de la lli-
breria Makoki, fundadors de 
la revista Cáñamo com Felipe  

Borrallo, el gurú del cultiu 
del cànnabis, Jorge Cervan-
tes, Maria Elba Rodríguez, 
fotògrafa retratista del desa-
paregut El Siglo, la veterana 
pallassa Victòria Alcaraz, Pe-
ter Wastell,  pintor anglès, ja 
desparegut, veí del gòtic o el 
mateix Jango Edwards, eren 
clients habituals però també 
hi havia  músics del Liceu que 
conversaven en amb jutges i 
policies, fora de servei.
La pel·lícula és un viatge a 
un món real i autèntic, difícil 
de veure i conèixer a Ciutat 
Vella. El �l conductor i mes-
tre de cerimònies és l’Emilo 
Gómez Reig, el propietari 
dels últims 20 anys del bar 2º 
Acto. 

Net�ix estrena el docu-
mental “A la puta strasse. 
Not just a Barcelona”, de la 
igualadina Anna Cervera



AGENDA

de menjar i d’artesania
Dissabte de les 11 del matí a mitjanit a 
l’Espelt.

DEGUSTA LLIBRES 
Piera 

Festival que inclou un mercat d’editors 
independents i un de restauradors i pro-
ductors local.
Dissabte i diumenge durant tot el dia a 
Piera

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Piera 

Presentació del tercer poemari de Josepa 
Ribera “Temps fugit”.
Dissabte a les 5 de la tarda a la Biblioteca

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Sant Martí de Tous 

Presentació del llibre “Enlaira les ales” 
de la periodista Rosa Vendrell. També es 
projectarà el seu audiovisual titulat “Me-
mòries líquides”.
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre al local 
dels Amics de Tous

MÚSICA
Capellades 

Concert del grup musical Colors de rum-
ba inclòs en el cicle AMEN SAM sobre 
cultura del poble gitano, un projecte 
comunitari organitzat per la Federació 
d’Ateneus de Catalunya (FAC)
Dissabte a les 7 de la tarda a la Lliga

DIUMENGE 26  

TEATRE 
Igualada 

“Quanta, quanta guerra…”, primera 

DIVENDRES 24 

TEATRE 
Igualada 

“Quanta, quanta guerra…”, primera 
adaptació teatral d’aquesta novel·la de 
Mercè Rodoreda. Quan ets jove allà fora 
hi ha la guerra. I a casa tot és feixuc i fa 
pudor de resclosit. Allà fora hi ha la lli-
bertat i tot és aire fresc. Adrià Guinart 
decideix fugir de casa seva per anar a la 
guerra. 
Divendres a les 9 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu

CINEMA 
Capellades 

Cicle Gaudí. Projecció de la pel.lícula “La 
dona il·legal” de Miquel Térmens. 
Divendres a les 7 de la tarda a la Lliga

DISSABTE 25

LLIBRES 
Igualada 

Inauguració del Mercat de Lletres i con-
versa literària amb Sílvia Soler, que par-
larà del seu darrer llibre “Nosaltres, des-
prés”.
Dissabte a les 12 del migdia a la plaça 
de Cal Font

TEATRE 
Igualada 

“Quanta, quanta guerra…”, primera 
adaptació teatral d’aquesta novel·la de 
Mercè Rodoreda. Quan ets jove allà fora 
hi ha la guerra. I a casa tot és feixuc i fa 
pudor de resclosit. Allà fora hi ha la lli-
bertat i tot és aire fresc. Adrià Guinart 
decideix fugir de casa seva per anar a la 
guerra. 

Dissabte a les 5 i a les 8 del vespre al Te-
atre Municipal l’Ateneu

CINEMA 
Els Hostalets de Pierola 

Cicle Gaudí. Projecció de la pel.lícula “La 
dona il·legal” de Miquel Térmens.
Dissabte a les xx del migdia al Casal Català

MÚSICA 
Sta Maria de Miralles 

Concert de Blues a càrrec de White boy 
White & Viktor Sytnik en la primera edi-
ció del Festival Itinera,  un nou projecte 
creat entre l’Associació de Micropobles 
de Catalunya i Aktive
Dissabte a les 7 de la tarda a la plaça de 
l’Ajuntament.

FIRA DE LA CERVESA ARTESANA 
L’Espelt 

Novena edició de la Fira organitzada per 
La Bromera. Música en directe, parades 

adaptació teatral d’aquesta novel·la de 
Mercè Rodoreda. Quan ets jove allà fora 
hi ha la guerra. I a casa tot és feixuc i fa 
pudor de resclosit. Allà fora hi ha la lli-
bertat i tot és aire fresc. Adrià Guinart 
decideix fugir de casa seva per anar a la 
guerra. 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

FESTA 
Calaf 

Festa del 125 aniversari del Casal de Ca-
laf. Diversos actes durant tot el dia: mú-
sica i dinar popular
Diumenge durant tot el dia al Casal

MÚSICA 
Calaf 

Concert ‘Cançons i arrels: els modernis-
mes musicals’ a càrrec de la Coral Sant 
Jordi i amb la col·laboració de l’actriu 
Lloll Bertran.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Casino

DIMECRES 29

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “Ese día después de 
la lluvia”, de Pilar Carballo. Es comptarà 
amb la presència de l’autora.
Dimecres a les 8 del vespre al Jardí ama-
gat de l’Ateneu.

BIBLIOLAB 
Òdena 

Taller d’expressió emocional “El llenguat-
ge de les emocions” a càrrec de Montse 
Vilà (Teatrart).
Dimecres a partir de 2/4 de 6 de la tarda 
a la Biblioteca l’Atzavara

   EXPOSICIONS

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

EL BOSC TRANSLÚCID. 
DE LA LLUM DEL BOSC
AL PAPER
Josep Perez Gonzalez
Obra inspirada en la natura, en els 
camins envoltats d’alzines, roures, 
pins, vinyes i camps de blat i recolli-
da a través de la fotografia i apunts .
Fins al mes de setembre al Museu 
Molí Paperer

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

LLINDES DE LA CIUTAT
Exposició de fotografies d’inscrip-
cions de dates que es troben a llin-
des, façanes, etc. d’edificis d’Iguala-
da. Les imatges de Miquel Solà van 
acompanyades d’una ressenya his-

tòrica extreta dels llibres de la col-
lecció local de la Biblioteca Central 
d’Igualada.
Fins l’1 d’octubre a la sala d’exposi-
cions de la Biblioteca Central

RAIMON PANIKKAR: 
VIURE L’AVENTURA 
INTERCULTURAL
Exposició que recull l’essencial de la 
vida i el pensament de Panikkar, po-
sant especial èmfasi en temes com 
la interculturalitat, la diversitat lin-
güística i la força de la paraula.
Fins al 28 de setembre a la Bibliote-
ca Municipal l’Atzavara

SENSE PARAULES
Carlota Jardí.

Del 18 de setembre al 30 d’octubre a 
Artèria, espai d’art

LA PINTURA 
COM A HOBBY
44a edició de l’exposició de la Pin-
tura com a Hobby que inclou obres 
de diversos artistes no professionals 
de la ciutat.
Del 17 de setembre al 3 d’octubre a 
la Sala Municipal d’Exposicions

AQUAREL·LES
Joan Coll.
Rostres de famosos, d’animals es-
timats i d’objectes quotidians. En 
Joan Coll Serra mostra les seves 
aquarel·les de personatges famosos
Fins al 29 d’octubre al Punt de lec-
tors de la Biblioteca Central
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

A la Boutique Hotel Cal Roure, “Plou a l’escala”, 
de Kima Guitart, o l’art de pintar les sedes

La Boutique Hotel Cal Roure, a la plaça de l’Ajun-
tament, més enllà de donar vida a un singular 
edi�ci del patrimoni arquitectònic igualadí, 

amb una exquisida oferta hotelera: tot un allotja-
ment d’excepció, al cor de la ciutat vella d’Igualada; 
és, sobretot, una invitació a gaudir no només d’una 
casa emblemàtica sinó també a descobrir uns insòlits 
i atractius aparadors vestits d’un art que es proposa, 
primordialment, en totes les seves manifestacions, de 
ser �del a un dels elements que van ser el segell d’iden-
titat d’un icònic comerç familiar: els teixits. 
Efectivament és l’univers dels teixits el que, de sem-
pre, va constituir-se com a un inequívoc referent per a 
un establiment –val a dir-ho- ple d’història i de molta 
vida social, durant dècades i dècades. I, un dels grans 
atractius d’aquest singular establiment hoteler -com si 
d’un merescut homenatge es tractés- aquests dies és 
contemplar i admirar, a la mateixa Galeria dedicada a 
l’Art tèxtil i per diferents espais i estances, algunes de 
les obres d’una genial artista de les arts del teixit, l’es-
parreguerina kima Guitart. Es tracta d’unes notables 
obres d’entre les quals, especialment, en destaca la ma-

júscula peça “Plou a l’Escala”; una bellíssima 
i extraordinària inspiració d’aquelles banderes 
de l’espiritualitat dels pobles tibetans i nepa-
lencs.
En aquest sentit, amb la presentació “Plou a 
l’escala”, de Guitart, se n’obté una sorprenent 
contemplació d’una creació estètica confeccio-
nada amb material tèxtil, que, de retruc, incor-
pora -de forma transversal- les arts de la pintu-
ra i l’arquitectura; bo i presentant sempre una 
reinterpretació dels seus respectius processos i 
tècniques artesanals i elevant la peça a una ca-
tegoria de les més actuals arts d’avantguarda. 
Per descomptat, la inclusió de les arts del teixit 
-com a objecte d’expressió- permet a Guitart 
de donar visibilitat i expandir les nombroses 
possibilitats artístiques i estètiques dels teixits. 
Això és, aquesta espectacular obra d’art, que te 
la trobes en pujar les escales d’aquesta �nca (a 
la mateixa caixa d’escala), és una majestuosa 
peça que, en paraules de l’autora, ha estat cre-
ada expressament per a aquest espai interior 
però lluminós de la �nca. L’obra, amb les seves 
quaranta tires de teles de seda cal·ligra�ades 
i de distintes llargàries, endemés de donar la 
benvinguda a aquest nou espai, vol contribuir 
a ser tot un auguri de: pau, salut, prosperitat, 
alegria, bondat, saviesa, empatia, compassió 
i �uïdesa, realment uns veritables desigs que 
formen part de la sèrie “Plouen pregàries”, 
inspirada en oracions d’unes ancestrals cultu-
res asiàtiques. Amb tot, emperò, és l’organça 
de seda natural –amb el seu magní�c caient i 
transparència- la que li ha servit a aquesta ar-
tista (de suport) per a pintar aquesta pluja d’oracions, 
tot sigui dit, d’un potent valor simbòlic, també ple de 
feminitat.
Als nostres dies, kima Guitart és considerada una ar-
tista de talla. És dissenyadora i artesana, hereva d’una 
tradició mil·lenària i viva, del desig d’incorporar el seu 
concepte de bellesa a la vida quotidiana. En tant que 
una incansable viatgera de destins llunyans, coneix 
llegendes fantasioses, rituals misteriosos, ciutats mí-
tiques, i ha convertit amb encert i màgia les seves se-
des en uns extraordinaris mapes de seda; perquè, des 
del 1971, ja enamorada de teles sedoses, va voler dur 
terme una completa formació, a París i a Nova York, 

a � de conèixer les seculars i estrictes tècniques de tre-
ball amb aquest teixit, a la Xina i del Japó. Endinsar-se 
per uns rigorosos processos li va permetre de viure 
un apassionat diàleg amb la tècnica; aconseguint una 
interpretació pròpia de l’univers de la seda i �ns i tot 
ser capaç de transgredir-lo gràcies a un procés creatiu 
genuïnament personal, no absent de simbolismes. 
Tal i com ho certi�quen les seves creacions, les seves 
espectaculars sedes murals, coloristes i d’uns originals 
estampats, li han concedit una signi�cada notorietat, 
amb premis, tant per uns treballs personals d’encàrrec 
com per la seva participació en exposicions personals 
i col·lectives, en diferents galeries d’art d’Espanya, Eu-
ropa, Estats Units i Japó.  

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa
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D’entrada podria 
semblar la típica 

història de supera-
ció en què el pitjor 

equip fa les coses bé 
i amb sort, però no 

és això ben bé.

E n la temporada 2013-
2014, ‘Ted Lasso’ va 
fer acte d’aparició com 

a entrenador del Tottenham 
Hotspur en una campanya 
promocional de NBC de cara 
a la tornada de la Premier 
League al seu contingut. Nin-
gú comptava que set anys des-
prés, el personatge creat pel 
genial Jason Sudeikis, col·lo-
caria el personatge en la que 
pot ser la gran revelació tele-
visiva de la temporada. També 
la millor, probablement.
La sèrie Ted Lasso s’ha alçat 
com una de les grans guanya-
dores en la passada nit dels 
Emmy 2021, fa pocs dies. La 
�cció ha aconseguit 7 guar-
dons, entre ells Millor comè-
dia, Millor actor de comèdia 
(Jason Sudeikis), Millor actriu 
(Hannah Waddingham) i ac-
tor (Brett Goldstein) de repar-
timent en comèdia. El títol ha 
batut rècords i tot seguit us ex-
pliquem què és el que té d’es-
pecial la sèrie original d’Apple 
TV+.
Creada per Jason Sudeikis, Joe 
Kelly, Brendan Hunt and Bill 
Laurence, Ted Lasso ha estat 
la primera sèrie en aconseguir 
un total de 20 nominacions 
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Ted Lasso, la millor comèdia de l’any... i de futbol!
La sèrie, sobre un entrenador de futbol americà que és fitxat per un equip de  futbol anglès en plena crisi 
de resultats, s’ha alçat com una de les grans guanyadores en la passada nit dels Emmy 2021, fa pocs dies

en els Premis Emmy debutant 
amb la seva primera tempora-
da. 
A més, el títol s’ha convertit a 
Apple TV + a la primera plata-
forma de ‘streaming’ en acon-
seguir un premi a la Millor sè-
rie en el seu segon any de vida. 
La sèrie va obtenir un èxit 
rotund quan es va estrenar el 
14 d’agost de 2020 en el servei 
en línia, encara que aquí ha 
passat una mica més desaper-
cebuda, cosa que no ha passat 
internacionalment ja que amb 
l’estrena de la primera tempo-
rada la sèrie va arribar a reno-
var per dos lliuraments més.
La �cció es basa en la �gura 
real de Ted Lasso, un entrena-
dor de futbol americà. En la 
sèrie, Ted entrena a un equip 
nord-americà d’una divisió 
inferior de la NFL, però, més 
tard el �txa l’equip de futbol 

anglès AFC Richmond. 
Els directius han sentit de la 
seva gran popularitat i el seu 
enginy i decideixen que ell és 
la solució a tots els seus pro-
blemes, ja que l’equip està vi-
vint una crisi bastant perllon-
gada en el temps. 
A més de tractar de bregar 
amb la presidenta Rebecca 
(Hannah Waddingham), Ted 
haurà d’adaptar a la seva nova 
vida a Anglaterra i tractar de 
convèncer els seus jugadors 
que les seves estranyes i esbo-
jarrades estratègies són la clau 
de l’èxit.
Al capdavant d’aquesta comè-
dia està l’actor Jason Sudeikis, 
que contra tot pronòstic ha 
aconseguit un dels papers de 
la seva vida, després de pro-
tagonitzar diferents moments 
al programa Saturday Nigth 
Live o de comèdies cinemato-
grà�ques com Som els Miller, 
al costat de Jennifer Aniston, 
o Exposados. 
Però, si hi ha una dels papers 

que ressalten igual o més que 
el de Sudeikis és el de Wad-
dingham, que ha aconseguit 
alçar-se amb l’Emmy a Millor 
actriu de repartiment pel seu 
paper de Rebecca. En aques-
ta categoria també es trobava 
la seva companya de reparti-
ment Juno Temple.
La segona temporada de Ted 
Lasso ja es troba disponible a 
Apple TV + i el rodatge dels 
nous episodis que conforma-
ran el tercer lliurament ja està 
en marxa.
Una història de perdedors on 
el futbol no és el més impor-
tant, sinó només el context. 

D’entrada podria semblar la 
típica història de superació en 
què el pitjor equip fa les coses 
bé i amb sort i contra pronòs-
tic arriba a la �nal, però tam-
poc és exactament això.
Des del primer moment Ted 
(Jason Sudeikis) és estranya-
ment simpàtic i irradia una 
energia optimista i de tipus 
senzill i bon xicot, que a priori 
atreu més cinisme, burles i ga-
nes d’enganyar-o apro�tar-se 
d’ell que una altra cosa, però a 
poc a poc, va transformant 
tot al seu pas, contagiant el 
seu esperit positiu a tots per 
difícil que sembli, perquè en 
el fons Ted té un pla i sap 
què es fa...
Una sèrie agradable de veu-
re, amb encant i una mica 
dolça, en la qual tot el repar-
timent està molt bé, d’aques-
tes que acompanyen i recon-
forten i que de tant en tant 
treuen algun somriure, al-
guna cosa molt escassa dar-
rerament i molt necessària.

Una sèrie agradable 
de veure, amb encant 
i una mica dolça, en 
la qual tot el repar-
timent està molt bé, 

d’aquestes que acom-
panyen i reconforten.

Les millors Sèries
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Tota la informació de la teva comarca en un clic
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Un cant a la vida
A Tous •  Otra ronda

REDACCIÓ/ 

Martin (Mads Mikkelsen), un 
professor de secundària, 
al costat d’altres tres com-

panys de la professió decideix realit-
zar un experiment que consisteix a 
mantenir un nivell constant d’alcohol 
en sang durant tot el dia. D’aquesta 
forma pretenen demostrar que sota la 
in�uència de l’alcohol són capaços de 
millorar en tots els aspectes de la seva 
vida, tornant-se més valents i crea-
tius. No obstant això, encara que al 
principi sembla que els resultats són 
molt positius, a mesura que avança 

l’experiment comença a descarrilar, 
portant unes conseqüències que els 
canviaran la vida per sempre.
El �lm pot veure’s com l’entretingu-
da i rocambolesca aventura de quatre 
companys però no escatima a presen-
tar les inevitables conseqüències de 
l’alcoholisme i brinda un �nal tan in-
esperat com cinematogrà�cament ex-
citant. Vinterberg vol fer-nos celebrar 
la vida –i l’amistat– i amb aquest ins-
pirat �nal tan pròxim a la mort acon-
segueix que ho fem com en les millors 
borratxeres. Però aquesta, a més, no 
deixa ressaca.

Comèdia de família
Estrena •  Quien es quien?

REDACCIÓ/ 

Un futur llunyà, en el qual les 
famílies de nobles es dispu-
ten el domini de l’àrid plane-

ta Arrakis, també conegut com Dune 
per la seva geogra�a composta per 
deserts de dunes. Arrakis és l’únic 
lloc on es troba ‘l’espècia’, la substàn-
cia més cobejada i valuosa de l’univers 
que produeixen gegantescos cucs de 
sorra. A causa de la seva raresa, i a la 
seva arriscada extracció, qui controla 
la producció de l’espècia, controla la 
destinació no sols de l’Imperi, sinó de 
tota la humanitat. El Duc Leto Atrei-
des (Oscar Isaac) acceptarà l’adminis-
tració d’aquest perillós planeta i serà 
enviat a Arrakis juntament amb Lady 
Jessica (Rebecca Ferguson) i el seu �ll 

Paul (Timothée Chalamet). Serà lla-
vors quan la família Atreides corri un 
gran risc per estar en el punt de mira 
de forces malvades com les del seu 
enemic el Baró Vladimir Harkonnen 
(Stellan Skarsgård).
Nova adaptació cinematogrà�ca 
del clàssic de la ciència-�cció Dune 
(1965) de Frank Herbert, que dirigeix 
el cineasta nominat a l’Oscar Denis 
Villeneuve. 
Dune juga a fer-nos oscil·lar entre la 
hipnosi de les seves visions i la taqui-
càrdia de les seves escenes d’acció. Al-
guna cosa que funciona, i que li per-
met mantenir-nos pegats a les seves 
imatges… �ns que aquestes s’acaben. 
Perquè aquest �lm és només la meitat 
d’una adaptació, i el seu abrupte �nal 
ens obliga a tenir-lo molt present

Cinema espectacle
Estrena •  Dune

REDACCIÓ / 

Un bon dia, la família Morel 
comença el dia amb un seri-
ós problema: S’adonen que 

les seves ments s’han intercanviat i 
que cadascun d’ells està ficat al cap 
d’un altre membre del nucli familiar! 
Chacha -de 6 anys- està en el cos del 
pare, el pare en el cos del seu jove fill, 
aquest es troba en el cos de la ger-
mana gran, i aquesta última en el cos 
de la mare, mentre que la mare en el 

cos de Chacha. Semblen una mica 
perduts, i això és només el principi. 
Aquesta proposta permet a la pel·lí-
cula, al seu fantàstic repartiment i 
a un director solvent (Jean-Patrick 
Benes) jugar constantment entre la 
tendresa i l’arriscat, entre límits del 
cursi i del correcte. No arriba a ser 
adulta, però conté suficients acudits 
de porros, culs i adulteris. No arriba 
a ser infantil, però compta amb mo-
ments més que dignes de slapstick, 
gags amb animals i lliçons familiars.



DUNE
Estats Units. Ciència-�cció. 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 aquesta l’explotació 
de les reserves d’espècia, una de les matèries primeres més 
valuoses de la galàxia. El duc Leto, la dama Jessica i el �ll de 
tots dos, Paul Atreides, arriben al planeta amb l’esperança de 
recuperar el renom de la seva casa..

SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS 10 ANILLOS
Estats Units. Fantàstic. De  Destin Cretton. Amb  Simu Liu, 
Awkwa�na, 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, �ll 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. 

   OTRA RONDA
Dinamarca. Drama. De �omas Vinterberg. Amb Mads 
Mikkelsen, �omas Bo Larsen, Magnus Millang,
Quatre professors d’institut s’embarquen en un experiment 
sociològic en el qual cadascun d’ells haurà de mantenir la 
taxa d’alcohol en el seu cos al mateix nivell, durant la seva 
vida diària, intentant demostrar d’aquesta manera que po-
den millorar en tots els aspectes de la seva vida

   UNA CANCION IRLANDESA
Regne Unit. Romàntica.  De John Patrick Shanley. Amb Emily 
Blunt, Jamie Dornan, Jon Hamm, Christopher Walken
Anthony es passa el dia treballant al camp, esgotat pel cons-
tant menyspreu del seu pare. Un dia, el seu pare l’amenaça amb 
desheretar-lo. 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 saltaran entre 
ells. La seva mare Aoife s’esforça per unir a les famílies.

QUIEN ES QUIEN
França. Comèdia. De Jean-Patrick Benes. Amb Alexandra 
Lamy, Franck Dubosc, Christiane Millet,
Un matí, els Morel es desperten amb un gran problema. 
Descobreixen que les seves ments s’han intercanviat i que 
cadascun d’ells està atrapat en el cos d’un altre membre de 
la família! Chacha, de 6 anys, està en el cos del pare, el pare 
en el cos del seu �ll adolescent, el �ll en el cos de la germana 
major, la germana major en el cos de la mare i la mare en el 
cos de Chacha.

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

   CRY MACHO
Estats Units. Drama. De Clint Eastwood. Amb  Clint Eas-
twood, Eduardo Minett, Natalia Traven, Dwight Yoakam,
Texas, 1978. Una ex estrella de marrada i criador de ca-
valls retirat (Eastwood) accepta un encàrrec d’un antic cap: 
portar al seu �ll petit des de Mèxic de tornada a casa per a 
allunyar-lo de la seva mare alcohòlica. En el viatge, tots dos 
s’embarcaran en una inesperada aventura.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

DUNE 
Dv: 17:30/21:00
Ds: 17:30/21:00
Dg: 17.00/20:30
Dc: 17:00/20:30
Dj: 19:30 (VOSE)

1/DUNE
Dv: 18:40/21:35
Ds a Dll Dc i Dj: 16:00/19:00
Dt: 16:00
1/DUNE (VOSE)
Dt: 19:00
1/QUIEN ES QUIEN?
Dv: 16:45
1/CRY MACHO
Ds a Dj: 22:00

2/LA PATRULLA CANINA
Dv: 17:00
Ds a Dj: 16:40
2/SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE 
LOS DIEZ
Dv: 19:00/21:45
Ds a Dll Dc i Dj: 18:45/21:30
Dt: 18:45
2/SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE 
LOS DIEZ
Dt: 21:30

4/ MALIGNO
Dv: 17:30
Ds a Dj: 17:40
4/ QUIEN ES QUIEN?
Ds a Dj: 15:45
4/ DUNE
Ds a Dj: 20:00
4/ CRY MACHO
Dv: 19:50/22:00

5/DUNE
Dv: 17.15/20:30
Ds a Dj: 18:00/21:00
A TODO TREN
Ds Dg i Dc: 15:45
AFTER. ALMAS PERDIDAS
Dll: 15:45
FREE GUY
Dt: 15:45
EL BEBE JEFAZO
Dj: 15:45

6/NO RESPIRES 2
Dv: 18:00/20.10/22:20
Ds a Dj: 17:55/20:10/22:20
6/NINJA A CUADROS 2
Ds a Dj: 16:10

7/MAIXABEL
Dv: 17:10/19:35/22:10
Ds a Dj: 17:00/19:25/21:50

8/CRY MACHO  
Dv: 17:45
Ds a Dll Dc i Dj:16:00/18:15/20:30
Dt:16:00/20.30
8/CRY MACHO (VOSE)
Dt: 18.15
8/ANDRÉ RIEU. TOGETHER AGAIN 
(VOSE)
Dv: 20:00

OTRA RONDA
Ds: 17:30
Dg: 19:10
UNA CANCION IRLANDESA
Dg: 17:30
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA
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Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ

El municipi de Sant Martí de Tous
El terme municipal de Sant 
Martí de Tous, dit també sim-
plement Tous, de 39,20 km2, 
limita amb Argençola i Jorba 
al nord, amb Santa Margarida 
de Montbui a l’est, amb Santa 
Maria de Miralles i Bellprat 
al sud i, ja a la Conca de Bar-
berà, amb Santa Coloma de 
Queralt a l’oest. Al cens del 
2020 vivien a Tous 1.228 ha-
bitants. Comprèn el poble de 
Sant Martí de Tous, cap de 
municipi, l’antic poble o veï-
nat de Fiol o Fillol, l’antic cas-
tell i església de la Roqueta, el 
santuari i raval de Sentfores, 
l’antiga església de Sant Pere 
de l’Erm, els veïnats o ravals 
de Can Mensa, el Rec, Flix, 
l’Aubareda, Massip, l’Eucaria i 
la Pineda, la urbanització del 
Serral, i algunes masies.
El poble de Sant Martí de 

Tous es troba a 465 m d’alti-
tud, a la con�uència de les 
diverses rieres que formen la 
riera de Tous, i que constitu-
eixen un nucli apinyat als ves-
sants del turó on s’alça l’antic 
castell (ara gran casal amb 
una torre emmerletada, molt 
restaurat i ampliat als segles 
XVI i XX, amb grans jardins, 
però que encara conserva 
l’aspecte de fortalesa). S’han 
conservat alguns elements de 
l’urbanisme medieval, com el 
carrer de les Voltes. Domina 
el nucli l’església parroquial 
de Sant Martí de Tous, àmplia 
construcció de la � del segle 
XIX, amb campanar de torre 
quadrada, beneïda el 1894 pel 
bisbe Morgades i bastida da-
munt l’antiga església gòtica, 
de la qual només resten vesti-
gis. A l’entrada de la població 

hi ha l’escultura d’una cérvola, 
obra de l’artista local Francesc 
Junyent, que perpetua la lle-
genda de la cérvola blanca de 
la Fou.
La història de Sant Martí de 
Tous va lligada a la història 
del seu castell i les primeres 
notícies que en tenim són del 
segle X, època en què depenia 
del de Montbui. El castell i el 
seu senyoriu passa, en el segle 
XIV de jurisdicció religiosa a 
reial i després se’n fan càrrec 
els monjos del monestir de 
Sant Jeroni de la Murtra �ns 
a la desamortització. Anirà 
canviant de mans �ns a l’actu-
alitat. 
La producció vitivinícola 
marca bona part de la pro-
ducció agrícola del segle XIX, 
així com la indústria adobera 
i cotonera.

L’església parroquial de Sant Martí de Tous 
fou construïda l’any 1892 sobre l’antiga es-
glésia d’estil gòtic de la qual es conserven 
alguns vestigis com un �nestral doble amb 
arcs apuntats polilobulada i l’escala del cam-
panar. L’edi�ci de planta rectangular s’arti-
cula en una sola nau amb quatre capelles a 
cada lateral dedicades a diversos Sants. En 
destaca la primera i la segona capella situa-
des a la paret de ponent. La primera alber-
ga diferents peces entre les quals en destaca 
una pica baptismal i el sarcòfag de Bernat de 
Tous del segle XIV. La segona capella esta de-
dicada a la Verge del Roser i alberga quadres 
que formaven part del retaule del Roser del 
segle XVI. La coberta és amb volta de canó 
sostinguda per arcs faixons. L’altar cobert per 
un baldaquí que fou reconstruït després de 

la Guerra Civil amb Sant Martí, escultura de 
la dècada de 1960. A la zona del presbiteri hi 
ha una pintura mural de Domènec Corbella 
Llobet, realitzada l’any1980.
La parròquia de Tous consta esmentada en 
la llista de parròquies del segle XII del Bisbat 
de Vic. L’any 1334 es va començar a edi�car 
l’església d’estil gòtic, a càrrec dels feligresos i 
sota la vigilància de Bernat de Tous que �na-
litzaren l’any 1358. 
Durant la Guerra Civil l’església es va utilitzar 
com a magatzem i tot el que hi havia al seu 
interior va desaparèixer.
Davant l’església hi ha una antiga creu de ter-
me d’estil gòtic.

Emplaçament: Plaça de l’Església. Nucli urbà

SANT PERE DE L’ERM
L’església de Sant Pere de l’Erm es troba situ-
ada al nord del terme de Sant Martí de Tous. 
L’edi�ci d’estil romànic fou edi�cat el segle XI 
i posteriorment, entre els segles XIV i XV fou 
remodelat.
L’edi�ci va ser concebut amb planta de creu 
llatina de tres naus amb tres absis ben orien-
tats. Actualment només en queda el creure i 
els tres absis. De la primitiva església romàni-
ca es conserven l’estructura dels tres absis que 
s’obrien a les naus mitjançant arcs de mig punt 
adovellats. La nau central es comunicava amb 
les naus laterals amb el mateix sistema d’arcs 
de mig punt adovellats. L’absis més meridional 
es cobert per una volta de mig punt on hi són 
visibles les empremtes de l’encanyissat de l’en-
cofrat de la volta original. L’exterior de l’absis 

Ajuntament 
de Sant Martí 

de Tous

conserva la decoració llombarda de lesenes 
i arcuacions cegues, típiques del romànic 
primitiu.

Emplaçament: Ctra. d’Igualada a Santa 
Coloma de Queralt, al km 8,6. 
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SANTUARI DE SENTFORES
El Santuari de la Mare de Déu de Sentfores 
edi�cat sobre els vestigis d’un edi�ci primi-
tiu romànic, possiblement de �nals del segle 
XII, de la mateixa època que l’antiga talla 
policroma de la verge actualment desapare-
guda.
L’edi�ci de planta de creu llatina amb dues 
capelles laterals a la secció transversal. L’en-
creuament dels dos eixos principals hi ha 
una cúpula amb pintures de Jaume Enrich 
i Gabriel Junyent realitzades l’any 1993. En 
ella s’hi descriu l’apoteosi gloriosa de la Mare 
de Déu amb els quatre evangelis. Autors que 
han decorat el santuari amb altres escenes 
històriques relacionades amb la vida de Je-
sús i la Verge Maria. L’altar situat a un nivell 

El castell de Tous és troba situat al com d’un turó, a l’est del nucli de Sant 
Martí de Tous i dominat a l’esquerra per la riera de Tous. Actualment el 
castell està restaurat tot i que conserva elements originals i tot el recinte es 
troba tancat per una reixa metàl·lica. En destaca la torre de l’homenatge 
coronada per merlets i orientada a ponent. L’origen de la torre és data entre 
els segles X-XI però ha estat objecte de diverses refraccions i on s’hi obra 
balcó amb baranes de ferro forjat. L’accés a l’interior del recinte fortificat 
es troba situat a migdia, a la Torre del Portal mitjançant un portal d’arc de 
mig punt adovellat. Aquest portal dona accés al patí d’armes, totalment re-
format i des d’on s’accedeix a la zona residencial, situada en un cos annexa 
a ponent del patí. El frontis té una porta adovellada i dos finestrals germi-
nada d’estil gòtic a l’alçada del primer pis i dues petites finestres quadrades 
a nivell de golfes. Aquesta porta dona accés a un petit pati interior d’estil 
gòtic que organitza les diferents estances de la planta baixa i el primer pis.  
A la planta baixa hi ha un magatzem, una cuina i una capella, que havia es-
tat l’antic celler. La sala està formada per diversos arcs apuntats i en destaca 
una fresquera i una paret d’opus spicatum. Al pis hi ha la zona residencial, 
amb un seguit d’habitacions, una gran sala menjador formada per diver-
sos arcs de diafragma i una sala polivalent on s’hi duen a terme diversitat 
d’actes completament reformada. A la façana principal d’aquest volum s’hi 
obren quatre arcs de mig punt utilitzats com a grans finestrals. 
El castell de Tous es podria considerar un castell medieval tardà, d’estil 
gòtic, atès que és en el segle XIV, quan es va reformar, accedint, en gran 
mesura, a l’aparença actual. Actualment, una part s’utilitza com a zona 
residencial i una altra zona com espai cultural i d’events. 

Emplaçament: plaça de l’Església, nucli urbà

EL CASTELL

Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

Ajuntament
de Sant Martí 

de Tous

FORN · PASTISSERIA · DEGUSTACIÓ

· Forn
· Pastisseria
· Esmorzars
· Berenars
· Sopars
· Vermutst'hi esperem!

93 809 67 39 - Plaça de Fàtima - St. Martí de Tous

superior respecte la nau central està �anque-
jat per quatre columnes d’estil neoclàssic on 
s’hi obra una obertura d’arc de mig punt amb 
la imatge de la Mare de Déu de Sentfores, el 
cambril. El cambril, construït l’any 1777 i sot-
mès a una restauració l’any 1993 s’hi accedeix 
s’hi accedeix per unes escales laterals i alberga 
l’actual imatge de la Mare de Déu amb el nen. 
La primitiva església romànica es documenta 
per primera vegada l’any 1294 en el testament 
de Berenguer Paloma amb el nom de “Salifo-
res”, malgrat tot, possiblement fou construïda 
entorn el segle XII.

Emplaçament: Camí de Sentfores, passat Cal 
Papallanes, el primer trencant a la dreta

LA FOU

El saltant de la Fou es troba situat dins una zona boscosa pro-
pietat d’Aubareda. Aquest saltant d’aigua crea en el seu recor-
regut un seguit de rierols i baumes que formen un paisatge 
humit dins un entorn de secà, per tant és un espai amb un 
gran interès geomorfològic, hidrològic i paleontològic. L’aigua 
prové de la riera de la Roqueta, a�uent de la riera de Tous.



110 anys fent llonganisses
C. Escoles, 20

Sant Martí de Tous
TEl. 938 096 306

AUBAREDA
És una masia d’origen medieval consoli-
dada en època moderna i contemporània. 
L’origen és una antiga masia forti�cada de 
planta rectangular de la qual es conserven 
línies d’espitlleres al mur de façana nord i 
sud i també al mur est del cos central, actu-
alment integrades dins la casa. L’edi�ci està 
construït amb tres volums de planta rectan-
gular amb les cobertes a dues vessants amb 
el carener paral·lel a la façana principal. 
Consten de planta baixa, primer pis i golfes, 
reformades recentment a excepció del vo-
lum de llevant, que consta de planta baixa, 
dos pisos i golfes.

El carrer de les voltes es troba situat al centre del nucli antic de Sant 
Martí de Tous i correspon a un dels carrers més emblemàtics del muni-
cipi. El carrer distribueix el pas des la Plaça Manuel Girona cap al castell 
i l’església parroquial fins l’actual carrer de l’església. El carrer consta de 
dos trams cadascun d’ells de dos arcs de mig punt adovellats i coberts 
per edificacions posteriors, convertint-los en passos coberts. L’arc situat 
a la cruïlla amb el carrer Major donava entrada a la zona del poble i era 
conegut com “el portalet”. Sota aquest primer pas cobert hi destaca la 
finca de Cal Codina que conserva la llinda de fusta de la porta d’accés 
amb l’any inscrit de 1733.

EL CARRER DE LES VOLTES

Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

Ajuntament
de Sant Martí 

de Tous

www.calfusterdetous.com

Plaça Manel M. Girona, 3
08712 Sant Martí de Tous

Tel. 93 809 64 28
fuster@calfusterdetous.com

La masia de l’Aubareda ja es troba documen-
tada l’any 960, en el mateix document en que 
s’esmenta per primera vegada el castell de 
Tous. La masia era propietat del castell de 
Tous �ns l’any 1199 que va passar a formar 
part de l’orde de l’Hospital per testament de 
Ramon de Tous. L’any 1552 la masia la van 
comprar Pere Quadres, �ll del Mas o Domus 
Quadres, que es va casar per segones núpcies 
amb Elisabet Gabarró origen de l’actual famí-
lia Vidal que ocupa la �nca

Emplaçament: Camí que va des de Sant 
Martí de Tous a la Fou
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L’edi�ci de la Cooperativa Agrope-
cuària es va edi�car l’any 1923. Es 
troba situat davant la Plaça de Sant 
Isidre i actualment està format per 
un nau central i tres cossos anne-
xes posteriors ocupant una super-
fície total de 2579 m2. La coberta 
és a doble vessant amb el carener 
perpendicular a la façana.
La nau principal o celler, de planta 
rectangular i d’una sola planta està 
construïda amb pedra i argamassa 
amb un parament irregular i com 

EL SINDICAT AGRÍCOLA
element decoratiu l’efecte visual dels 
maons que emmarquen les �nestres 
i portals. La façana principal, situa-
da al sud, consta d’una porta d’accés 
de grans dimensions emmarcada per 
dos pilars de maons i a la part supe-
rior tres grans �nestrals emmarcats 
per pilars de maons que divideixen 
la �nestra en tres. Damunt la �nestra 
central hi ha la imatge de Sant Isidre, 
patró dels agricultors. 

Emplaçament: Plaça de Sant Isidre

FONTS: Patrimoni Cultural DIBA; “Esglésies Romàniques de l’Anoia” (Josep-Vicenç Mestre Casanova/
La Veu); “Rutes per l’Anoia, història i art” (Pau Llacuna i Teresa Mascó /La Veu); Enciclopèdia Catalana / 
Ajuntament de Sant Martí de Tous

LA FOU



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 certi�cat e�ciència energètica

Des de juny de 2021 és obligatori en tots els casos el 
certi�cat d’e�ciència 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

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Molesta com la mosca safaionera o la declaració que ens espera / 2. 
Afegeix-li una pedra i ja tens un decorat. Està en funció, però no és actor / 3. Introducció 
a l’orogra�a. Avivem la �ama. La terra patida / 4. Deixo fora de la llista el vell rellotge an-
glès. Si robo, no bado / 5. És difícil fer-ho bé amb la panxa plena. Fotògraf detingut?: no, 
aparell per enregistrar corrents elèctrics / 6. Perdeu les cinc. És tan dolç que fa l’amor amb 
xocolata. Entre cinc les cinc / 7. Deprimí d’una escopetada. Grumoll venal / 8. Desmenteix 
la molèstia de la S.A. Temps passat mai arreglat / 9. Vaig a dormir a les menudes, que de 
nit tinc feina. Al cor dels honrats / 10. Agressió intolerable al miocardi. Insigni�cant com 
un sud-americà del Barça / 11. Sempre darrera d’en Bruce. Si és idèntic tant li fot. Abans i 
després de la trencadissa / 12. Retallades com fulles ampostines. Palmera i centre comerci-
al / 13. Gaso fatal, car no gosa. Carnisser a la menuda, a les tripes del mercat. 

VERTICALS: 1. El ressò que tots podem obtenir. Tots els jugadors de l’equip per fer el 
motllo d’una sabata / 2. Quan li cau petroli es posa negra. Torneig organitzat al Born?: no, 
gir de la barca al voltant de l’àncora / 3. La que ve, que ja s’acosta. Assumptes d’en Miki-
moto a l’exterior / 4. Als marges de la realitat. Podria quedar incerta si no fos tan estúpida. 
Últim glop de colacao / 5. Camp d’eres en general. De la família dels lemuriformes i el grup 
dels lemuroïdeus / 6. Conegut gràcies al públic. Premem botons �ns al fons / 7. La grega 
per excel·lència. Element tan tècnic com en�ladís. Sèu fos / 8. Pàdel sense límits. Flairívola 
del lavabo estant. Surt dos cops a cada anunci / 9. Li interessen tots els naixements i totes 
les defuncions. Olivera d’aspecte força joliu / 10. Opera encara vigent. Que fa soroll i bro-
mes davant el cel rogent. Al bell mig de Caldea / 11. Oferirà un homenatge al desori de la 
terra. Vesícula d’aparença utricular / 12. Que viu entre �ors com un biòleg. Llevar entre 
exclamacions.

passatemps
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Troba les 7 diferències

FIRANOIA
FIRA MULTISECTORIAL DE 
LA COMARCA DE L’ANOIA

FIRANOIA
FIRA MULTISECTORIAL DE 
LA COMARCA DE L’ANOIA

FIRANOIA
FIRA MULTISECTORIAL DE 
LA COMARCA DE L’ANOIA

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                     

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

O R O   A T I E M   T T 

  E X C L O C   O B R O 
P A I R   R E O G R A F 

L   M E L I N D R O   I 

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

I N F A R T   S O T I L 
L E E   I G U A L   C Ç 

L I R A D E S   I L L A 

A G S O   M E N U D E R 
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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

G
U

IA
 D

E
 R

E
S

TA
U

R
A

N
T

S

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
24: Mare de Déu de la Mercè; Gerard o Grau; Pací�c.

25: Dalmau Moner; Mare de Déu de la Misericòrdia; Aurèlia
26: Cosme i Damià; Nil; Justina.

27: Vicenç de Paül; Caius o Gai; Adolf.  
28: Venceslau; Llorenç Ruiz; Simó Rojas; Eustoqui.

29: Sants arcàngels Miquel; Gabriel i Rafael; Gudèlia
30: Jeroni; So�a 

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

Isidre Català Muset

Els seus estimats: esposa, Pepita; fills, Mª Roser i Miquel, Xus i Alfons, Imma i Illan; nets, 
Pau i Laura, Miquel i Cristina, Roger, Maria, Arnau i Eira, Guillem i Laura i demés familiars 
volen agrair les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc el passat 
dimarts  dia 20 de setembre a la Parròquia de la Pobla de Claramunt.

Morí  cristianament  el passat diumenge dia 19 de setembre  a l'edat de 85 anys.

Igualada, setembre de 2021

A.C.S

En record de:

Funerària Anoia, S.L.

ESGLÉSIA / LA VEU

El dia 25 de juny passat, 
tal com us vam infor-
mar, va entrar en vigor 

la Llei Orgànica 3/2021, de 
24 de març, de regulació de 
l’eutanàsia.  Des de la con-
vicció que la vida és un do 
que cal respectar i per tal de 
deixar constància per escrit 
del rebuig a l’aplicació de l’eu-
tanàsia com també a les acci-
ons destinades a perllongar 
el procés de mort, l’Església 
suggereix signar el Docu-
ment d’instruccions prèvies 
o de Voluntats Anticipades o 
testament vital.
Aquest document és l’expres-
sió escrita de la voluntat d’un 
pacient d’acceptar o rebutjar 
determinats tractaments mè-
dics com pot ser l’aplicació de 
l’eutanàsia o que es prolongui 
de manera abusiva i irracio-
nal el procés de mort. La sig-
natura d’aquest Document és 
de màxima utilitat en el cas 
que es pateixi una malaltia 
greu i incurable o qualsevol 
situació crítica.
Per difondre aquest instru-
ment, les deu diòcesis amb 
seu a Catalunya publiquen 
als seus respectius Fulls Do-
minicals un especial infor-
matiu que posa el focus sobre 

el testament vital, posant-lo 
en relació amb l’aplicació de 
l’eutanàsia, segons informa el 
Bisbat d’Urgell.
Perquè el Document sigui 
vàlid cal realitzar-lo davant 
notari o davant de tres testi-
monis. Un dels requisits que 
es demana és que, com a mí-
nim, dos d’aquests testimonis 
no tinguin relació de parentiu 
�ns al segon grau amb la per-
sona sol·licitant. També es re-
comana designar un/s repre-
sentant/s per tal que vetllin 
per la voluntat de l’atorgant i 
que faran d’interlocutors amb 
el metge o metgessa, o l’equip 
responsable quan la persona 
sol·licitant no pugui expres-
sar la seva voluntat per ella 
mateixa. Juntament a aquest 
Document cal presentar una 
sol·licitud d’inscripció al Re-
gistre de voluntats anticipades 
que facilita el Departament 
de Salut per tal que ja quedi 
constància en el propi histori-
al mèdic (també us l’adjunto). 
Amb aquesta sol·licitud serà 
necessari presentar les foto-
còpies compulsades dels DNI 
de la persona sol·licitant i de 
les tres persones que actuen 
com a testimonis. Els docu-
ments es poden compulsar a 
les oficines dels Ajuntaments 
o a les notaries.

Testament vital: l’opció 
cristiana davant 
l’eutanàsia
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ESGLÉSIA / LA VEU

E l P. Manel Gasch i 
Hurios és el nou abat 
del Monestir de San-

ta Maria de Montserrat. La 
comunitat benedictina l’ha 
escollit com a abat aquest 
dimecres, 15 de setembre, 
i ja exerceix el govern del 
monestir, a l’espera de la 
benedicció abacial, que 
tindrà lloc a la Basílica de 
Santa Maria en una data 
encara no determinada 
de les properes setmanes. 
L’elecció ha estat feta en 
una reunió capitular a la 
qual han assistit els monjos 
professos solemnes de la 

comunitat, presidits pel P. 
Guillermo Arboleda, Abat 
President de la Congrega-
ció Benedictina Sublacense 
Cassinesa, que l’ha confir-
mat en el càrrec.
El P. Abat Manel Gasch ha 
volgut agrair el servei del 
P. Abat Josep M. Soler, “que 
al llarg de vint-i-un anys 
ha guiat la nostra comuni-
tat amb esperit de saviesa 
i generositat”. El nou abat 
de Montserrat ha manifes-
tat que posa “el futur de la 
nostra comunitat i d’aquest 
abadiat als peus de la Mo-
reneta, juntament amb la 
terra de Catalunya, de la 
qual n’és la patrona”, a la 

vegada que ha recordat “la 
importància del ministeri 
d’intercessió de la comu-
nitat monàstica de Mont-
serrat a favor de l’Església 
i del món”.
Finalment, el P. Abat Manel 
Gasch ha destacat “el repte 
de la celebració del proper 
Mil·lenari de la fundació del 
monestir, l’any 2025, com a 
una oportunitat d’apropar 
Montserrat i la vida monàsti-
ca a la nostra societat actual; 
un Mil·lenari que de ser un 
punt de partida per al Mont-
serrat del futur”; i també ha 
demanat que se’l tingui pre-
sent en les pregàries en el seu 
nou servei abacial.

El P. Manel Gasch i Hurios, nou abat 
de Montserrat

Josep Colom Torrents

Els teus estimats:  tiets, cosins  i  família tota, volem agrair les mostres de condol rebudes en 
l'acte de comiat que tingué lloc ahir dijous dia 23 de setembre a l’Oratori de Funerària Anoia.

Morí cristianament  el passat dimarts dia 21 de setembre a l’edat de 62 anys.

Igualada, setembre de 2021

A.C.S

En record de:

EN RECORD DE

Josep Colom Torrents

Morí cristianament  el passat dimarts dia 21 de setembre a l’edat de 62 anys.

         A.C.S. 

                                                  

Els teus estimats:  tiets, cosins  i  família tota, volem agrair les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc ahir dijous dia 23 de setembre a 
l’Oratori de Funerària Anoia.

PUBLICAR DIVENDRES DIA 24  DE SETEMBRE

Funerària Anoia, S.L.
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Ha arribat el mes de 
setembre i la ma-
joria ja hem tornat 

a la rutina habitual. Pels qui 
tenen criatures torna el ritme 
frenètic de bon matí: preparar 
esmorzars, fer motxilles, anar 
a la feina, etc. Som molts els 
que aquest mes fem bons pro-
pòsits com ara menjar més sa, 
fer més exercici o tenir més 
temps de qualitat per un ma-
teix. I si comencem pel princi-
pi? Esmorzem prou bé?

L’esmorzar és un àpat que per 
tradició té associats uns aliments 
molt concrets, com ara el pa, els 
cereals processats, les galetes, la 
llet, els embotits, les pastes, el 
cafè... i sovint ens costa canviar-los 
o �ns i tot no ens plantegem per-
què ho hauríem de fer. Probable-
ment el nostre cos respongui bé 
encara que prenguem aliments 
que no són els idonis.  Però la re-
alitat ens diu que encara ens costa 
preparar un bon esmorzar que ens 
faci començar bé el dia. I ho diem 
així perquè en molts casos esmor-
zem i al cap d’unes hores tornem a 
tenir gana o sentim molta ansietat 
pel dolç. Això segurament ens in-

diqui que el que hem ingerit no és 
l’adequat.

Aquest àpat ens hauria de saciar 
unes quatre o cinc hores, per això 
ha d’incloure sobretot greix, prote-
ïna i �bra, i com hem vist els es-
morzars habituals se centren molt 
en els carbohidrats: galetes, cere-
als, pa, pastes, etc. A més la majo-
ria contenen sucres afegits, fet que 
provoca pics de glucèmia que ens 
fan tornar a tenir gana i ansietat 
aviat. Hem d’incloure aliments que 
ens permetin fer de l’esmorzar un 
àpat saciant i nutritiu. 

Quins són aquests aliments?

L’ou és un aliment molt complet 
ric en greix i proteïna, és saciant 
i nutritiu i en podem menjar d’un 
a dos al dia. Hem de triar sempre 
ous de qualitat i a ser possible eco-
lògics. Podem fer una truita fran-
cesa, ous remenats, ous a la planxa 
o bé ous durs.

La llet és un aliment que no és es-
sencial per molt que el tinguem 
molt introduït a la nostra dieta. 
A més de ser in�amatòria no la 
necessitem pel calci que conté ja 
que hi ha altres fonts de les que 
el podem obtenir. Els làctics sol 
ser millor prendre’ls fermentats ja 

que estan “predigerits” , contenen 
probiòtics i són bene�ciosos per 
la nostra salut. Aquests serien: el 
iogurt, el que�r o el formatge. Si 
és el cas que hi ha una intoleràn-
cia existeixen alternatives vegetals 
que també ens aportarien aques-
tes propietats i solen ser de coco, 
ametlles o anacards.

No hem de renunciar al pa, però 
l’hem de saber escollir, un pa de 
massa mare fet amb farines sense 
re�nar el podem incloure al nos-
tre esmorzar. Si el que ens agrada 
és esmorzar un entrepà o trobem 
que és un recurs fàcil perquè els 
nostres �lls s’enduguin a l’escola 
l’hem de farcir d’aliments que ens 
aportin els nutrients i la sacietat de 
la que parlàvem. Alguns exemples 
podrien ser: alvocat amb bonítol 
en conserva, alvocat amb format-
ge, hummus, escalivada amb an-
xoves, tomàquet amb ou i alvocat 
o truita francesa. Si ens agraden els 
embotits també podem farcir l’en-
trepà de pernil ibèric, pernil cuit o 
gall d’indi de qualitat. L’ideal seria 
que al llarg de la setmana s’anessin 
combinant aliments i no caure en 
la dinàmica de menjar sempre en-
trepans d’embotit o formatge. 

Si el que ens agrada és esmorzar 
cereals o galetes hem d’evitar els 

més processats i els que continguin 
més sucre. Es tracta d’aliments 
molt rics en hidrats de carboni 
però els podem combinar amb al-
tres aliments com ara el iogurt, el 
que�r, la fruita fresca o els fruits 
secs que acabaran de fer complert 
l’àpat. 

Hem parlat d’esmorzars que 
s’adapten al ritme accelerat que 
comporten l’escola o la feina però 
si esmorzem amb temps a casa i 
volem sortir del típic esmorzar 
podem preparar: creps de fajol 
farcides d’espinacs i formatge o 
bé de plàtan i crema de cacauet, 
“pancakes” de civada amb iogurt i 

fruita, torrades amb formatge fresc 
i ou dur, batuts de fruita amb gra-
nola i fruits secs... 

Per acabar, cal assenyalar que l’es-
morzar no és l’àpat més important 
del dia, totes les ingestes tenen la 
seva importància. És l’àpat el que 
trenca el dejuni després de la nit 
i que marcarà com ens trobem al 
llarg del dia. Per tant és important 
el que ingerim però també que es-
coltem el nostre cos. Hi ha qui tin-
drà la necessitat de fer-ho només 
llevar-se i qui preferirà esperar a 
que tingui gana a mig, el moment 
és indiferent sempre i quan ens 
sentim bé.

Què esmorzo?



Roger Bascones
www.somosomun.com
hola@somosomun.com
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L’Expressió emocional i la salut

El nostre focus són les persones. 
L’objectiu, que ressonin.

somosomun.com

Som el que vibrem

TRANSPERSONAL COACHING

Alguna vegada has 
preguntat a algú 
com es sent? Se-

gur que sí. I què t’ha con-
testat? Bé o malament... 
Amb aquesta resposta 
ens deixa clar en la po-
laritat, extrem o dualitat 
que viu la persona. És un 
tant curiós com una gran 
part de la població no sap 
expressar les seves emo-
cions, detectar-les i po-
sar-li nom. La manca de 
vocabulari emocional ens 
incapacita per expressar 
de forma assertiva el què 
ens passa interiorment. A 
la vegada, entrem en situ-
acions de segrest emoci-
onal i la conseqüència és 
del tot conflictiva. 

De forma regular, rebo a 
la consulta persones amb 
característiques d’aquest 
tipus. La sorpresa és que 
els costa detectar el què 
senten i posar-li nom. 
Doncs el primer que 
fem és facilitar i formar 
a aquesta persona a que 
ampliï el llenguatge emo-
cional i les formes de 
comunicar-ho als altres 
sense que generi conflic-
te. Aquest  paradigma, els 
obre noves perspectives 
de socialització, de comu-
nicació afectiva, empa-
tia, alliberació i sobretot, 
salut. Com bé sabem, les 
emocions reprimides po-
den implosionar a dins, 
de forma que afecten di-

ferents òrgans vitals i la 
conseqüència ja la sa-
bem: malalties vàries. 

No podem obviar de cap 
manera que sentim coses 
i aquestes coses son emo-
cions. Poden ser precedi-
des per pensaments, sen-
sacions, inputs externs 
o interns. El cas és que 
cada emoció ens dóna 
una informació i aques-
tes poden ser primàries 
o secundàries. Conèixer 
el què ens vol dir cada 
emoció, també ens dóna 
una oportunitat per po-
sar-nos en marxa. De fet, 
el terme emoció, etimo-
lògicament, vol dir “po-
sar-nos en acció”. Ve del 
llatí emotio, emotionis 
i del verb emovere. Sig-
nifica retirar, desallot-
jar d’un lloc i fer moure. 
Així doncs, sempre ens 
està donant una infor-
mació per dur a terme 
alguna acció i sortir d’on 
estem. Ja sigui la ràbia, la 
tristesa, el fàstic, la por, 
l’alegria o la sorpresa, 
com a emocions primàri-
es, segons alguns autors, 
tenen la seva característi-
ca neurològica i fisiològi-
ca pròpia. 

Ensenyar als nostres in-
fants aquest llenguatge 
és vital per a una societat 
més saludable. Primer els 
adults hem de posar èm-
fasi en aprendre i integrar 

l’expressió afectiva com a 
mètode de connexió amb 
els altres i sobretot amb 
nosaltres mateixos. Per 
exemple: a les escoles, a 
casa o a qualsevol entorn 
d’ensenyament en comp-
tes de castigar o limitar 
els sentiments, fer bu-
lling, menysprear o qual-
sevol altre acció negativa, 
si poguéssim donar espai 
i no des de la debilitat, 
sinó des de la vulnera-
bilitat com a fortalesa, 
llavors les coses serien 
diferents. No és el ma-
teix cridar a algú per una 
cosa que ens han dit o fet, 
que explicar-li assertiva-
ment que el seu compor-
tament ens ha afectat de 
tal forma i que valori no 
tornar-ho a fer. A la vega-
da, ens ajuda a gestionar 
els segrestos emocionals, 
allò que passa quan ex-
plotem i ens convertim 
en una “gasosa” quan es 
remou i obrim el tap. Hi 
ha persones que després 
d’experimentar un se-
grest d’aquest tipus, perd 
la memòria; és a dir: no 
recorda què ha passat. 
Imagina als extrems que 
pot arribar i que arriba. 

La salut comença per la 
prevenció, l’auto-obser-
vació i l’acció dirigida. 
Tot des de la consciència. 
Hi ha molts mètodes per 
a l’alliberació emocional: 
fer exercici, escriure, fer 

respiracions, picar coi-
xins, etc. També mètodes 
per a la prevenció: acti-
var el llenguatge positiu, 
caçar boicots mentals, 
pensaments destruc-
tius, expressió assertiva, 
alimentació conscient, 
identificació de les emo-
cions, etc. En definitiva, 
la salut també depèn de 
la responsabilitat d’un/a 
mateix/a. 

Et convido a posar fil a 
l’agulla, fer aquesta tasca 
conscient i posar la llavor 
per una millor societat. 
Delegar en els altres a ve-
gades pot portar frustra-
ció (emoció secundària 
de la ràbia), ja que espe-
rem alguna cosa que mai 
arriba. Així doncs, podem 
posar el focus en el que sí 
podem fer nosaltres. 

La no acció també és una 
elecció. La comoditat o 
la mandra per anar més 
enllà ens deixa al mateix 
metre quadrat i ens allu-
nya de la millora personal 
i social. Contràriament, 
la pro-activitat, la forma-
ció i l’acció ens apropa a 
l’excel·lència, la qual ens 
impulsa cap a un objec-
tiu transpersonal (vol dir 
més enllà de la persona), 
que afecta positivament 
al NOSALTRES. Posar 
el nostre granet de sorra 
no només suma, sinó que 
multiplica.
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva,

 llits articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

DIVENDRES 24: 
ADZET

Av. Barcelona, 9

DISSABTE 25: 
SECANELL

Òdena, 84

DIUMENGE 26:  
MISERACHS
Rambla Nova, 1

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 27:
BAUSILI

Born, 23

DIMARTS 28:  
CASAS V.
Soledat, 119

DIMECRES 29:  
PILAR

A. Mestre Montaner, 26

DIJOUS 30:  
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25



NÚRIA RIBA BOSCH /  
Propietària de l’Estudi de dibuix i pintura Núria Riba

Soc Núria Riba Bosch, nascuda a Igualada. Tinc 34 anys, tinc parella i una �lla de 
dos anys que es diu Gal·la. He estudiat Belles arts a Barcelona però on més he après a 
pintar ha estat en els concursos de pintura ràpida. Acabo de crear l’estudi de Dibuix 
i Pintura a l’espai de La Isabela a Igualada pèrquè m’agrada ensenyar. Soc castellera.

Pintar és una vocació o una professió.?

Comença com una vocació i es converteix en pro-
fessió, sense deixar de ser vocació.

Quins temes són els que més t’agrada pintar?

Tots però variant. Si estic una temporada pintant paisat-
ges, necessito variar i fer retrat una temporada. Fins i tot 
necessito variar de tècnica. No concebo una feina repetiti-
va. M’agrada investigar, trobar nous camins. M’apassiona 
donar classe perquè també aprenc dels alumnes. 

En quina tècnica pictòrica et sents més còmoda?.

Tot i que estic còmoda amb totes les tècniques, elegeixo 
en funció del tema que pinti. En retrat m’agrada treballar 
el pastel i en paisatge estic molt còmoda amb l’oli. En cada 
tema elegeixo la tècnica que em sembla més adient

A qui va dirigit l’estudi que has inaugurat a l’espai de 
La Isabela?

Als alumnes que vulguin aprendre pintura, tant joves com 
adults. Els joves estudien per a professionalitzar-se en el 
camp de les belles arts o el disseny. Els adults per satis-
fer una vocació que no han pogut desenvolupar durant la 
seva joventut.

Tothom pot pintar o cal tenir condicions especials?

Tothom pot pintar perquè tot es pot aprendre a posant-hi in-
terès.

A més d’ensenyar a la Isabela, què més hi fas?. 

Potencio els meus projectes artístics, faig obres per encàrrec, 
treballo en el projecte de murals i també em serveix de botiga 
on mostrar les meves obres. Tinc en projecte crear un taller 
obert. És a dir, oferir un espai a artistes joves on puguin realit-
zar les seves obres.

Has guanyat molts concursos de pintura ràpida. Encara hi 
participes?

M’agraden molt els concursos, però he hagut de deixar-ho per-
què entre la professió i la meva �lla, no tinc prou temps. Als 
concursos de pintura ràpida he après molt. A dibuixar n’aprens 
a l’escola però als concursos aprens a pintar.

Havent estat a tant pobles pintant, podries dir quin té els 
millors racons?.

A tots els pobles de Catalunya hi pots trobar racons fantàstics. 
És qüestió de saber mirar.

És molt car fer un retrat?

Els que entenen d’art ho troben molt barat i els que no hi ente-
nen ho troben car.

Parlem de murals. On podem veure murals de Núria Riba?

En exteriors a Tous, a Igualada -els dels castellers- al car-
rer Sant Faust. Interiors en tinc a la clínica Sant Josep, al 
local dels Moixiganguers. És apassionant pintar castells... i 
no ho dic com a castellera, si no com a pintora. En el pro-
jecte Igualada Capital de la Cultura vaig fer una proposta 
de tres murals que va ser acceptada. Tocaré tres temes: 
traginers, correfocs i European Balloon Festival que són 
molt representatius d’Igualada.

És molt complicat fer un mural?

Depèn del tipus de paret, que ha de estar molt ben trac-
tada i la pintura ha de ser molt bona per que aguanti les 
inclemències climàtiques i el pas del temps.

Per què has posat l’estudi a La Isabela, entre els carrers 
Santa Caterina i Artés?

La placeta és especial, té molt d’encant i em permet un 
local amb molta llum natural.

Hi ha nivell artístic a Igualada?

A Igualada hi ha molt talent jove, però no es veu prou. 
Tinc ganes de donar-li visibilitat i col·laborar amb pintors 
joves. Per exemple l’anagrama de l’estudi me l’ha fet una 
igualadina molt bona, la Laia Soler. 

“A Igualada hi ha molt talent 
jove, però es veu poc”

  Jaume Singla Sangrà @jaumesingla
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Espai patrocinat per:

Els periodistes gràfics s’amuntegaven nerviosos al capdamunt de l’escala gòtica del Palau de la Generalitat esperant l’arribada dels Presi-
dents de l’Estat i de la Generalitat. Tardaven més del previst i quan, enlloc d’ells, aparegueren dos paios carregats amb càmeres, van escri-
dassar-los. Però aquests, en lloc de “tallar-se” per haver “fet el viu”, van fer un gest de menyspreu aixecant el dit anular de la mà, potser 
com  una “gracieta professional” que es va poder veure per la televisiva retransmissió “en directe”. I quan pujaren els dos actors principals, 
moltes fotos immortalitzant com es saludaven xocant els punys tancats. “Salutació covid”, que volia “demostrar” com de contraposats estan, 
però que no es faran mal. Els de Junts no van ser-hi, fent palès que sense ells no hi haurà pactes. El mateix que diuen els també absents 
partits no sobiranistes, que expliquen que, sense tenir-los en compte no hi haurà solucions. Diàleg de sords disfressat de mentides. “Se’ls 
veu la de sota”. “Que et donin”, “ves-te’n a”, o “hauràs de passar per l’aro”, és el pa de cada dia. Res d’aquell agermanament sardanista del 
“tots som pops”. Els sembla que el món és el seu melic.  

Peralba, 
al servei del professional

ClimatitzacióClimatització
Aigua 
ElectricitatElectricitat
Bany
ElectrodomèsticsElectrodomèstics

www.peralba.com
Tel. 93 805 49 95

C. Alemanya, 33
Pol. Ind. Les Comes

08700 IGUALADA

més de 40 anys 
al teu servei.
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La Consellera de la 
Presidència de la 

Generalitat de
 Catalunya, Laura 

Vilagrà, inaugurarà 
FirAnoia, que torna a 

tenir el Passeig 
Verdaguer i Cal Font 

com a centre neuràlgic

FirAnoia torna lentament a la normalitat, amb prop 
de 240 expositors i una bona colla d’activitats

F ira d’Igualada ja ho té 
tot a punt pel certamen 
FirAnoia, que se cele-

brarà aquest cap de setmana al 
centre d’Igualada, amb el Pas-
seig Verdaguer com a eix cen-
tral i la Plaça de Cal Font com a 
espai dedicat a l’automoció. Un 
total de 241 expositors seran 
presents a la �ra multisectori-
al, una xifra molt per sobre del 
centenar de la passada edició 
de 2020.
L’organització ha decidit fer 
coincidir la �ra 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-

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 programa 
d’actes que tindrà lloc en el 
marc de la Fira adreçades al 
públic familiar. 
L’objectiu de l’organització, Fira 
d’Igualada, és que en aques-
ta edició FirAnoia recuperi la 
màxima normalitat possible, ja 
que es tracta del principal apa-
rador que tenen les empreses 

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 

de la comarca al llarg de l’any 
i una oportunitat de promoció 
més necessària que mai per a 
molts negocis igualadins.

Protocols sociosanitaris
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 �res que es va celebrar a 
Catalunya després de l’esclat de 
la pandèmia.
La 68ena edició de FirAno-
ia l’inauguraran o�cialment 
avui divendres 24 de setembre 
a les 18h de la tarda el presi-
dent de Fira d’Igualada, Magí 
Senserrich, 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.

INSCRIPCIONS OBERTES
Places limitades!

Grups reduïts
Totes les edats

PREPARACIÓ EXÀMENS OFICIALS

CLASSES D’ANGLÈS
TRADUCCIONS

+ info 670 389 860
Elisabet Seuba

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

www.elisabetseuba.com



A GrupTG Dx ens mou la vocació 
d’oferir sempre un servei eficient, 
de qualitat, segur, sostenible i 
adaptat a les teves necessitats. 

Comptem amb una flota de més de 
100 vehicles adaptats i certificats
amb els màxims segells de qualitat, 
seguretat sanitària i compromís amb 
el medi ambient.

Et portem on ens demanis:
< Lloguer d’autobusos per a 
    sortides en grup.
< Serveis de transport per a  
    empreses i escoles.
< Viatges i rutes nacionals i 
    internacionals.
< Línies urbanes i interurbanes.
< Servei de transport a la demanda.
< Servei de taxi. 

Ja som presents a 27 municipis: 
Abrera, Barcelona, Bellaterra, 
Castellbell i el Vilar, Castellbisbal, 
Castellfollit del Boix, El Papiol, 
Esparreguera, Igualada, Manresa, 
Martorell, Matadepera, Molins de Rei, 
Mura, Olesa de Montserrat, Rellinars, 
Rubí, Sant Andreu de la Barca, 
Sant Salvador de Guardiola, Sant 
Vicenç dels Horts, Santa Margarida 
de Montbui, Talamanca, Terrassa, 
Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls,  
Vilanova del Camí i seguim creixent.

Contacta amb nosaltres: 
93 778 00 88 
www.tgo.net 
info@tgo.net

GrupTG Dx: 
innovació, 
seguretat, 
qualitat i 
sostenibilitat

ElMeuBus Dx: la nova manera de 
desplaçar-te al Polígon Les Comes
Treballes al Polígon Les Comes 
d’Igualada i encara no coneixes 
ElMeuBus Dx? 

És l’innovador servei de transport a 
la demanda operat per MasatsTG 
Dx. Gràcies a les noves línies TAD1 i 
TAD2 d’ElMeuBus Dx pots desplaçar-
te al Polígon Les Comes des 
d’Igualada, Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí d’una 
forma més còmode, àgil i sostenible. 

Què és el transport 
a la demanda? 
És un servei d’autobús públic
que té un recorregut i uns horaris 
establerts, però que només es presta 
si algú el sol·licita prèviament. 

Com funciona?
1. Descarrega’t l’aplicació 
‘El Meu Bus’ o entra a 
www.lescomes.elmeubus.com

2. Registra-t’hi. És un minut!

3. Indica el teu trajecte i el dia
que el faràs.

4. Rebràs un codi QR que hauràs 
d’ensenyar al conductor.

Amb projectes pioners com 
ElMeuBus Dx, a MasatsTG Dx 
seguim apostant per promoure 
sistemes de mobilitat intel·ligent, 
innovadors, eficients i sostenibles
que millorin l’entorn i la qualitat de 
vida dels nostres usuaris.

Per saber-ne més:
www.lescomes.elmeubus.com
App: El Meu Bus

Instagram: @dx_elmeubus
Twitter: @dx_ElMeuBus
Facebook: Direxis - El Meu Bus
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- Indústria 4.0
- Màquines i equips a mida
- Robòtica, visió i supervisió
- Automatització de maquinària
- Control de processos
- Enginyeria, programació i suport tècnic

E NG I NYE R IA

—
C/ Gran Bretanya 11, nau 1
Pol. Ind. Les Comes
08700 Igualada (Barcelona)

—
T +34 938 036 833
info@amida4.com
www.amida4.com
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696 353 886
647 063 997
360cir@gmail.com

Plaça Anselm Clavé, 4
      93 803 54 61- IGUALADA

SISTEMES
CONTRAINCENDIS
I SEGURETAT

Tel. 633 895 146

info@aqualataextincio.com -  aqualataextincio.com

Reparació i venda de tot tipus de motocicletes, recanvis i accessoris

VEND ES I TAL L ER
Ntra. Sra. de la Merc è, 26

08788 VIL ANO VA D EL  CAMÍ
Tel. i Fax 93 805 24 40

angelmotos@ h otmail.c om
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Tel. 93 804 82 30 
      660 215 485

Av. Europa, 4 · IGUALADAVEHICLES D’OCASIÓ

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY  
2018 BENZINA
PREU: 6.500€ 
FINANÇAMENT: DES DE 110€/MES

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE TECH  
2019 BENZINA
PREU: 9.690€ 
FINANÇAMENT: DES DE 158€/MES  

TOYOTA COROLLA 180H FEEL  
2020 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU: 17.900€

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY 
2020 BENZINA
PREU: 8.490€ 
FINANÇAMENT: DES DE 139€/MES

TOYOTA COROLLA 125H ACTIVE TECH 
2020 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU: 17.150€ 

TOYOTA CHR 125H ADVANCE 
2019 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU: 16.900€ 

TOYOTA RAV4 220H ADVANCE 
2019 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU: 29.900€

TOYOTA YARIS 70 BUSINESS  
2020 BENZINA
PREU: 9.750€ 
FINANÇAMENT: DES DE 159€/MES 

TOYOTA COROLLA SEDAN 125H  
2020 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU: 17.900€ 

TOYOTA CHR 125H ADVANCE  
2019 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU: 16.900€ 

TOYOTA CAMRY 220H ADVANCE
2020 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU: 25.900€ 

TOYOTA RAV4 220H ADVANCE
2019 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU: 27.900€
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S’han organitzat una 
vintena d’activitats 

durant els tres dies, a 
càrrec de diverses 
empreses i entitats

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Fira Multisectorial 
instal·lada al Passeig 
Verdaguer i la �ra d’Au-

tomoció situada a la Plaça de 
Cal Font obriran avui diven-
dres 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 Verdaguer, es podrà 
visitar dissabte de 10h a 21h 
i diumenge de 10h a 20h, i el 
Mercat d’Antiguitats, ubicat 
al Parc de l’Estació Vella i a la 
Plaça de Cal Font el diumenge 
26 de setembre, estarà obert 
de 10h a 14h.
S’han organitzat gairebé una 
vintena d’activitats durant els 
tres dies que dura la �ra, amb 
la col·laboració de diverses en-
titats i empreses igualadines.

Espai Servisimó
La majoria tindran lloc a l’Es-

Activitats per a totes les edats durant els tres dies de �ra

pai Servisimó, un nou espai 
que estrena FirAnoia enguany 
i que estarà situat al Passeig 
Verdaguer entre els carrers 
Sant Magí i Santa Caterina. 
En aquest espai, divendres a la 
tarda, el Col·lectiu Eixarcolant
ha organitzat la xerrada “Re-
cuperant les plantes oblida-
des, transformant la forma de 
produir i consumir aliments” 
a càrrec de Marc Talavera, i 
el complex esportiu In�nit hi 
farà una classe de Zumba.
Dissabte es farà una de les 
principals activitats de la Fira: 
el 4t Nordic Walking FirAno-
ia, un recorregut de 8 km al 
voltant de la ciutat d’Igualada 
que sortirà a les 10h del matí 

de l’Espai Servisimó. Una hora 
abans de la caminada, a les 9h, 
es farà una xerrada tècnica 
impartida pels instructors Isi-
dre Tort i Carles Redón. 
Les inscripcions per la cami-
nada es faran al mateix lloc 
mitja hora abans de la sorti-
da. Es tracta d’una activitat 
organitzada pel Club Nòrdic 
Walking Catalunya Central, és 
gratuïta i es pot realitzar, sol, 
amb amics o en família. Les 
inscripcions restaran obertes 
�ns a complir l’aforament per-
mès.
El mateix dissabte a les 11.15h
el Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia organitza una activitat
de contacontes dirigits a la 
primera infància a � de com-

batre els estereotips associats a 
la vellesa a través de les rela-
cions intergeneracionals, una 
activitat que es repetirà l’en-
demà diumenge a les 17:30h. 
A més, l’espai comptarà amb 
informació d’interès per pro-
moure un envelliment actiu i 
saludable.
La tarda de dissabte, a les 18h,
l’Escola Vilamúsics ofereix un 
concert dels alumnes del grup 
Combo Juvenil: Abril García, 
Judit Pous, Marcos Martínez 
i Jesús Jiménez dirigits per 
Genís Piqué, i cançons amb 
llengua de signes interpreta-
da per Roser Vilà. Dissabte a 
les 19h, el grup Q-Arts farà 
dansa urbana, també a l’es-
pai Servisimó.

Diumenge dia 26 serà el dia 
del Torneig d’Escacs; a les 11h 
s’iniciaran les partides ràpides 
d’escacs de 5 minuts, obertes a 
tothom.
És gratuït i per participar-hi 
només cal enviar un whatsa-
pp abans del dijous 23 de se-
tembre al telèfon 616 916 076 
indicant “ESCACS”, el nom i 
cognoms del participant i un 
telèfon de contacte. En cas 
de pluja es farà al vestíbul de 
l’Ateneu Igualadí.
A la tarda de diumenge, a les 
19h, l’Escola Vilamúsics oferi-
rà un concert del professorat 
de l’Escola a càrrec de Odo-
ardo Torres, Roser vilà, Glòria
Vilà, Genís Piqué, Rita Bosser 
i Suki Landareta dirigits per 

Al cafè de l’Ateneu
Ens 
trobem



NOU
NISSAN QASHQAI

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

Consum mixt WLTP: 6,3 l/100 km. (NEDC-BT: 6,5 l/100 km). Emissions de CO2 WLTP*: 142 g/km. (NEDC-BT: 146 g/km).

tecnologia Mild Hybrid

Sigues el primer a provar-ho 
al teu concessionari Nissan
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C. Soledat, 9 Pral. - Igualada | 654 716 287 (hores convingudes)

Centre Adonai
millora la teva qualitat de vida!

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

irasol
ar - Restaurant

A v .  P a ï s o s  C a t a l a n s , 9 9

0 8 7 0 0  I g u a l a d a

6 4 5  7 8 7  6 5 4

c  o  r  v  e  r  d  .  c  a  t

cuina natural i vegANA

Banys i Cuines

Mides, projectes i 
pressupost sense 
compromís. 

Nord
c/Piera, 4 
Igualada

93 804 94 47

Ens encarreguem 
de tot, materials

 i feines

Centre
Pl. Espanya.3
Igualada
93 803 11 16

Telèfon de contacte: 
608 446 236@cal.vicens

Bosch Car Service

Automòbils F.P. Bosch
Ctra. de La Pobla, 191 - 08788  VILANOVA DEL CAMÍ

93 804 64 03 fpboschtaller@gmail.com

·Injecció de Benzina
·Injecció Dièsel
·Electricitat/Electrònica
·Encesa
·Xapa
·Línia PreITV

·Frens, ABS, ESP
·Mecànica de manteniment
·Mecànica motor
·Sistemes de Refrigeració
·Pintura
·Banc de Potència



21 marques de  cotxes participaran 
a l’exposició de la plaça de Cal Font
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REDACCIÓ / LA VEU 

E nguany s’ha volgut 
reprendre una de les 
activitats més tradicio-

nals que tenien lloc en el marc 
de FirAnoia i que l’any passat 
es va haver de suspendre per 
la covid19: els Hereus i Pubi-
lles, que tornaran a donar un 
color especial al darrer dia de 
la �ra multisectorial.
En total són 13 municipis 
anoiencs que aquest any seran 
representats per les parelles 
d’infants: el Bruc, Calaf, Ca-
longe de Segarra, Carme, Cas-
tellfollit de Riubregós, Caste-
llolí, Igualada, Jorba, Òdena, 
Rubió, Veciana, els Prats de 
Rei i Vilanova del Camí. 
El format d’aquest any, encara 
afectat per les mesures de la 
covid-19, s’adaptarà per evitar 
riscos sanitaris i no es farà cer-
cavila, però sí la recepció o�-
cial a la Plaça de l’Ajuntament 
per part de les autoritats, que 
tindrà lloc diumenge 26 a les 
11h del matí.

Es recupera un dels actes més 
tradicionals: els hereus i pubilles

Xavier Cassanyes.
També hi haurà jocs gegants 
per a fer en família durant els 
tres dies que dura el certamen 
i estaran ubicats al Passeig 
Verdaguer entre els carrers 
Sant Josep i Esquiladors (es-
tand 50). L’Espai Abacus, en-
tre els carrers Sant Magí i de la 
Vida, oferirà tota mena d’acti-
vitats infantils.
Al mateix tram, l’empresa de 
programació robòtica Codele-
arn també ha organitzat acti-
vitats sobre programació i ro-
bòtica per a infants a partir de
7 anys, i la Creu Roja farà un 
taller de xapes sobre “Estil de 

vida saludable” perquè tot-
hom qui ho desitgi pugui pin-
tar, personalitzar i endur-se la 
xapa posada.
Un altre expositor que orga-
nitza activitats per als infants 
és el New York Institute, al seu 
estand situat entre els carrers 
Òdena i Sant Josep hi haurà 
tallers de manualitats, pintu-
ra, dibuix i contes per als més 
petits. Finalment, dissabte, en 
diferents espais de la Fira Mul-
tisectorial, hi haurà pintades 
de Gra�ttis New Jersey, amb la 
col·laboració de joves artistes 
de la Kaserna, de la Gaspar i 
de l’Electra Festival.

Un total de 21 marques de 
vehicles participaran al mer-
cat d’Automoció exposat a 
la Plaça de Cal Font. Per tal 
d’incentivar la compra, es 
sortejaran 6
mil euros en premis entre els 

compradors, repartits en tres 
premis de 3.000, 2.000 i 1.000 
euros.
L’objectiu de l’organització és 
igualar la bona xifra de venda 
de vehicles de l’any passat: els 
90 cotxes venuts.



Divendres, 24
(17 a 21 h)

17:00h. Obertura de la 68a 
edició de FirAnoia
18:00h. Inauguració de la 68a 
edició de FirAnoia a càrrec 
del President de Fira Iguala-
da, Magí Senserrich, l’Alcalde 
d’Igualada Marc Castells, i de 
la Consellera de Presidència 
de la Generalitat de Catalunya 
Laura Vilagrà.
Lloc: Passeig Verdaguer cruï-
lla amb C. Sant Josep
18:30h Xerrada de Marc Ta-
lavera. Recuperant les plantes 
oblidades, transformant la for-
ma de produir i consumir ali-
ments.
Lloc: Espai Servisimó
19:00 h MERCAT DE LLE-
TRES. Concert de lied. Can-
çoner de Feliu Formosa per a 
tenor i piano. Música de Joan 
Manau. Interpretat per Jor-
ge Juan Morata (tenor) i Joan 
Manau (piano). Aforament 
limitat. Preu: 5 € - Venda d’en-
trades per Internet a www.ti-
quetsigualada.cat
Lloc: A la sala d’actes de la 
Biblioteca. Organitza: Ajun-

Programa d’actes de FirAnoia 2021
tament d’Igualada, Cultura 
Igualada i Biblioteca Central 
d’Igualada.
20:00h Classe de ZUMBA
Organitza: Gimnàs In�nit
Gratuït. Obert a tothom �ns a 
omplir aforament permès.
A l’Espai Servisimó

Dissabte, 25 
(10 a 14:30 i 17 a 21 h)

10:00h. 4t NORDIC 
WALKING. Activitat per re-

córrer en família amb un re-
corregut pels voltants de la 
ciutat de 8 km.
Organitza: Club Nòrdic 
Walking Catalunya Central
Lloc sortida: Al costat de l’Es-
pai Servisimó (situat al Pas-
seig Verdaguer entre el Carrer 
Sta. Caterina i el Carrer de 
Sant Magí).
Inscripcions: 1/2 hora abans 
de la sortida al costat de l’Es-
pai Servisimó Gratuït. Obert a 
tothom.
11:00h. Recorregut de les au-

toritats pel Mercat d’Artesania
i Mostra d’Entitats de la ciutat.
10 a 19:00h DEMOSTRA-
CIÓ DE GRAFITIS. Lloc: Al 
Passeig Verdaguer. Repartit 
en diferents espais de la Fira 
Multisectorial. Pintada de 
New Jerseys. Activitat on hi 
col·laboren les joves artistes 
de la Kaserna, de la Gaspar i 
de l’Electra Festival.
11:15 h CONTACONTES DE 
GENT GRAN. El Consell de la 
Gent Gran de l’Anoia ofereix 
un espai de contacontes diri-

git a la primera infància a � de 
combatre els estereotips asso-
ciats a la vellesa a través de les 
relacions intergeneracionals. 
A més a més, l’espai comptarà 
amb altra informació d’interès 
per promoure un envelliment 
actiu i saludable.
Organitza: Consell de la Gent 
gran de l’Anoia. Gratuït. Obert 
a tothom �ns a omplir afora-
ment permès.
Lloc: Espai Servisimó
17:30h a 19h COPA CATA-
LUNYA DE BÀSQUET FE-
MENÍ: CBI Sènior Femení A 
– Jov. Les Corts. Lloc: Pavelló 
Sala de Barri – Les Comes
18:00h ESCOLA VILAMÚ-
SICS. Concert alumnes del 
grup COMBO Juvenil. Abril 
García, Judit Pous, Marcos 
Martínez, Jesús Jiménez.
Dirigit per Genís Piqué. Can-
çons amb llengua de signes in-
terpretat per Roser Vilà.
Organitza: Escola Vilamúsics
Gratuït. Obert a tothom �ns a 
omplir aforament permès.
Lloc: Espai Servisimó
19:00 h Q-ARTS. Classe de 
Danses Urbanes i Comerci-
als. Professora: Mariona Roset 
(Dream Cheers FCB). Nens, 

DEMANA SEMPRE 
QUALITAT

DEMANA UN INSTAL·LADOR 
AGREMIAT

c/ Vilafranca del Penedès, 2   ·   08700   ·   Igualada   ·   Tel. 93 804 56 07

Passeig Verdaguer, 106 - 108   ·   08700 Igualada
Tel. 93 804 21 11   ·   www.dentalverdaguer.com



Especialistes
en cirurgia oral

Bona Fira!
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Passeig Verdaguer, 165
Tel. 93 804 53 51
Mòbil  692 094 682
08700 Igualada
g.verdaguer@yahoo.es

Garatge Verdaguer

L’ACOMPANYEM I L’ASSESSOREM 
EN EL PROCÉS DE COMPRA, LLOGUER O VENDA DE:

FINQUES PARERA

C./ dels Esquiladors 23, baixos
Tel. 93 803 26 26

www.finquesparera.com  ·  info@finquesparera.com

· CASES I XALETS
· PISOS

· APARTAMENTS
· SOLARS

· PÀRQUINS
· LOCALS COMERCIALS

· NEGOCIS
· NAUS INDUSTRIALS

 C/ de l’Aurora, 86 (Plaça Cal Font)  IGUALADA   
  Tel. 605 378 116     

Av. Andorra, 8 Baixos
08700 IGUALADA

T. 93 803 06 58 / 670 85 42 22
gabinetsegura@yahoo.com

NOVETAT DESINFECCIÓ PER 
OZÓ PER a VEHICLES, 

MARXEN TOTES LES OLORS

REPARACIÓ,
DIAGNOSI I

SUSPENSIONS
TURISMES, 4X4

I FURGONETES 
ALINEATS DE 

DIRECCIÓ I SERVEI 
PERSONALITZAT 

A MIDA DEL CLIENT 

Plaça Pius XII, 7
08700 Igualada

Tel. 93 803 03 67
lenglantina@outlook.com
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Joves i Adults amb ganes de 
ballar!! 
Lloc: Espai Servisimó
Organitza: Escola de Dansa 
del Q-Arts. Gratuït. Obert a 
tothom �ns a omplir afora-
ment permès.
19:00h GREEN RUN 2021 
– XXV Cursa del barri Sant 
Crist 
Organitza: Associació de veïns 
del Barri de Sant Crist
10 a 20.00h: MERCAT DE 
LLETRES a la plaça de Cal 
Font. Durant tot el dia hi hau-
rà parades de llibres i entitats: 
Llegim...? Llibreria, Abacus 
Cooperativa, Llibreria Aqua-
lata, Llibreria Cal Rabell, As-
sociació per la Promoció de la 
Llengua Catalana (APLEC).

Diumenge, 26
(10 a 14:30 i 17 a 20 h)

10 a 14:30h MERCAT 
D’ANTIGUITATS, COL·LEC-
CIONISME I ART al Parc de 
l’Estació Vella. Punt de troba-
da per a tots els amants de les 
antiguitats i el col·leccionisme 
(monedes, postals, xapes de 
cava, discs ...) realitzant ven-
des, compres i �ns i tot d’in-

tercanvi de materials entre els 
mateixos expositors.
11:00h Partides ràpides d’es-
cacs a 5 minuts.
Espai Servisimó
11:00 h RECEPCIÓ D’HE-
REUS I PUBILLES DE LA 
COMARCA. 
Lloc: Plaça de l’Ajuntament. 
Recepció per part de les au-
toritats de la ciutat. Animació 
infantil. Amb la col·laboració 
de Dessota.
12:30h FUTBOL FEMENÍ 
Club Futbol igualada Femení 
– Verdú-Vall del Corb
Lloc: Camp Les Comes -1-
17:30h CONTACONTES DE 
GENT GRAN. El Consell de 
la Gent Gran de l’Anoia ofe-
reix un espai de contacontes 
dirigit a la primera infància a 
� de combatre els estereotips 
associats a la vellesa a través 
de les relacions intergeneraci-
onals. 
A més a més, l’espai comptarà 
amb altra informació d’interès 
per promoure un envelliment 
actiu i saludable.
Lloc: Espai Servisimó. Orga-
nitza: Consell de la Gent gran
de l’Anoia. Gratuït. Obert a 
tothom �ns a omplir afora-
ment permès.
19:00h ESCOLA VILAMÚ-

SICS. Odoardo Torres, Roser 
vilà, Glòria Vilà, Genís Piqué, 
Rita Bosser, Suki Landareta.
Dirigit per Xavier Cassanyes.
Lloc: Espai Servisimó. Orga-
nitza: Escola Vilamúsics. Gra-
tuït. Obert a tothom �ns a om-
plir aforament permès.
20:00h SORTEIG DE 6.000€ 
ENTRE ELS COMPRADORS 

D’UN COTXE A AUTO-
MERCAT. (1r premi 3.000€ 
- 2n premi 2000€ i 3r premi 
1.000€ ).
Lloc: a la plaça de Cal Font.

ESPAIS D’ESBARJO 
FAMILIAR - FIRANOIA 

TEATRE: QUANTA, QUAN-

TA GUERRA de Mercè Ro-
doreda. 
Quan ets jove allà fora hi ha la 
guerra. I a casa tot és feixuc i 
fa pudor de resclosit. Allà fora 
hi ha la llibertat i tot és aire 
fresc.
Lloc: Teatre Municipal Ateneu
Horaris: Divendres 24 de se-
tembre. 21 h. Dissabte 25 de 



(Igualada)
Av. Caresmar, 37

Tel. 93 801 91 94 info@expoanoia.com www.expoanoia.com

NOVA
BOTIGA

C. Argent, 13
(Igualada) !

FINESTRES PORTES SOSTRES

C/ Cervantes 19, baixos · 08700 Igualada 
Tel. 93 803 27 67 / 621 29 96 19

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

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

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

SOM FABRICANTS

30 anys al seu servei!



Acord de Fira d’Igualada 
amb Servisimó

El president de Fira d’Iguala-
da, Magí Senserrich, i el ge-
rent de Servisimó, Francesc 
Pua, han signat aquesta set-
mana un acord de col·labo-
ració per donar continuïtat 
al suport que des de fa gaire-
bé deu anys dona el conces-
sionari igualadí a l’entitat.
Aquest suport es farà ben 
visible a FirAnoia, ja que el 
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setembre. 20 h. Diumenge 26 
de setembre. 19 h
Organitza: Teatre Municipal 
Ateneu. Preu: 18 i 15 € - En 
abonament 25 a cinc -

EXPOSICIÓ: Exposició Rec 
Districte Cultural. Un barri en
transformació. Lloc: Museu 
de la Pell d’Igualada i Comar-
cal de l’Anoia. Horaris: Diven-
dres, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Cap de setmana, d’11 a 14 h
Organitza: Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarca de 

l’Anoia (MNACTEC).
Preu: 18 i 15 € - En abonament 
25 a cinc.

JOCS GEGANTS AMB FA-
MÍLIA. Lloc: Passeig Verda-
guer, entre els carrers Sant 
Josep i Esquiladors, estand 
50 Organitza: Fira d’Igualada. 
Activitat gratuïta.

ESPAI ABACUS. Dates: dis-
sabte 25 i diumenge 26. Lloc: 
Passeig Verdaguer, entre els 
carrers Sant Magí i La Vida, 

estand 11. Organitza: Abacus 
Cooperativa. Activitat gratuïta.

CREU ROJA RESPON: Taller 
de xapes “Estil de vida Saluda-
ble”. Qui ho desitgi podrà pin-
tar, personalitzar i endur-se la 
xapa posada.
Lloc: Passeig Verdaguer, entre 
els carrers Sant Magí i La Vida 
, estand 14. Organitza: Creu 
Roja Anoia. Activitat gratuïta

CODELEARN. Extraesco-
lar de programació, robòtica 
i pensament computacional 
adreçada a joves de 7 a 18 
anys.
Disposem de mètode propi 
que converteix l’aprenentat-
ge de la programació en un 
joc, i
anima els infants i adoles-
cents a esdevenir creadors 
de tecnologia. Treballem el 
pensament lògic, la constàn-
cia, l’esforç, la imaginació i 
la creativitat, on cada alum-
ne avança al seu propi ritme 
i gaudeix de l’activitat tant al 
centre com a casa.
Lloc: Passeig Verdaguer, en-
tre els carrers Sant Magí i La 
Vida, estands 7 i 8. Organitza: 
Codelearn. Activitat gratuïta

NEW YORK INSTITUTE: 
Contes per a nens petits 
manualitats, pintura, dibuix..
Lloc: Passeig Verdaguer, en-

tre els carrers Òdena i Sant 
Josep , estands 43 i 44. Hora-
ris: Els d’obertura de FirAno-
ia. Organitza: New York Ins-
titute. Activitat gratuïta.

CALAF ·  93 869 87 50   
VILANOVA DEL CAMÍ  ·  93 806 02 40

· Ambients personalitzats

La teva botiga especialista en construcció

Bona Fira!

tram del Passeig Verdaguer 
entre el carrer Santa Cateri-
na i el Carrer Sant Magí es-
devindrà per primera vegada 
l’“Espai d’Activitats Servisi-
mó” i s’hi duran a terme di-
verses activitats.
A més del patrocini de FirA-
noia, Servisimó col·laborarà 
també amb totes les activi-
tats firals de l’any. 



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

I després de les 
vacances: què?
Tractaments facials
Peeling corporal
Hidratació profunda
Tractament per a les taques
... I MOLT MÉS ...

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

SERVEIS ENERGÈTICS IN-
TEGRALS DE L’ANOIA SL
622 168 993  
jordivarea@biorenovables.cat

FIRA D’IGUALADA
938 040 102  
general@�raigualada.org

PARLEM   
610 346 444  
gisac@live.com

LLARSFOC   
659 329 445  
ivan@llarsfoc.com

MARCEL CLARAMUNT
616 626 753  
adaclaramunt@gmail.com

CODELEARN 
IGUALADA
621 24 25 07  
igualada@codelearn.cat

VILAMUSICS   
630 113 908  
vilamusics@gmail.com

JOIERIA SILVIA OUTLET
602 869 792  
modasilviasl@hotmail.com

ABACUS   
662 609 150  
igualada@abacus.coop

PIZZERIA SHOW
638 812 363  
egemejem@yahoo.es

SERVICLIMA   
931 711 948
lourdes.serviclima@gmail.com

CREU ROJA   
938 030 789
jordi.margalef@creuroja.org

FERNANDEZ SANGLAS
938 052 794
josep@fernandezsanglas.com

THERMOMIX  
637 361 840  
africa2011.eb@gmail.com

PLAPOL   
93 805 41 62  
plapol.planell@gmail.com

VIVEROS LARENA
976 572 236
daniellarena23@hotmail.com

ESCALA SOLAR SL
623 025 146  
mbiedma@escalasolar.es

MITOPU   
628 519 550
marilyn.mitopu@gmail.com

SÂDHANA  YOGA  
612 255 831  
info@sadhana-yoga.es

COMPLEMENTOS REY
602 558 248
borjasborjasantarosa@gmail.com

9ABA CICLES   
931 313 558  
abacicles@gmail.com

AQUAFLIX   
686 301 013  
estefania@aqua�ix.es

LA GASPAR   
938 055 262  
dobiols@lagaspar.org

NATIONALE NEDERLAN-
DEN VIDA   
635 310 129  
proatlantic2021@gmail.com

INSTAL.LACIONS PARE-
RA, SL - PUNT DE SERVEI 
ENDESA   
938 976 069  
info@parera.info

IGUANA   
938 035 509  
gemma.moncho@iguana.cat

MICOD   
938 050 409  
serrar@aj-igualada.net

CENTRE QUIROPRACTIC 
IGUALADA   
656 707 921
quiropracticigualada@gmail.com

ANOIA CARRETILLES
938 051 059
a.carretillesformacio@gmail.com

CAMPERS BCN  
609 311 389
campersbcn@gmail.com

ATRACCIONES 
FRADEDOS  
605 246 028  
atraccionesfradedos@gmail.com

EIXARCOLANT  
690 373 980  
info@eixarcolant.cat
RINGANA   
689 792 430
lives2ridepaints@gmail.com

EDUARD FRANQUESA
649 296 827  
eduard@eduardfranquesa.com

REGALOS BEGOÑA
622 747 889
julioplatayacero@gmail.com

UNIO EMPRESARIAL 
ANOIA   
938 052 292  
montse@uea.cat

NEW YORK INSTITUTE
670 389 860  
elisabetseuba@gmail.com

SERVICAMP- 
JAUME OLIVA
938 044 802  
jaume.servi@gmail.com

SERVICAMP- 
JAUME OLIVA
938 044 802  
jaume.servi@gmail.com

GRUPO REYSEN  
674 522 978  
jeny_dena_15@hotmail.com

MGS MUTUA GENERAL 
DE SEGUROS   
938 050 693  
xavierromalopez@mgs.es

ARTYDISSENY
658 647 398  
ztefarteaga@gmail.com

ATZERÀ MOTORS
938 902 437  
comercial@atzera.cat
ANIMAN’S   
931 414 739  
info@animans.cat

TOYOTA IGUALADA
938 048 230  
albert@toyotaigualada.com

EIX MOTOR   
938 033 000  
pesteve@sarauto.com

MOTOR TECH  
938 033 000  
pesteve@sarauto.com

SARAUTO   
938 033 000  
pesteve@sarauto.com

ANOIA MOTOR SEAT
938 040 200  
rmonell@anoiamotor.com

ANOIA MOTOR OPEL
938 040 200  
rmonell@anoiamotor.com

ANOIA MOTOR HYUN-
DAI/FIAT/ALFA/JEEP
938 040 200  
rmonell@anoiamotor.com

NISSAN 
SANTI ENRIQUE  
938 030 800  
cperez@santienrique.com

MAAS EXCLUSIVAS 
PONT
938 017 377
�munoz@exclusivaspont.com

REEM GUITART  
938 032 708
josepgp.guitart@red.renault.es

SERVISIMO   
938 052 117  
francesc.pua@servisimo.es

MOTORCAT PREMIUM
935 240 808  
duson@motorcatpremium.com

DABSA   
938 030 050  
acorcelles@dabsa.net

FORMATGES MONTBRU
659 60 21 90
sandra@montbru�res.cat
  
VALLS SALA, MERCÈ
618 984 462 sanchez-
valls51@gmail.com
VERGES TUTUSAUS, 
RAMON
610 083 205
apicar@apicar.com  

PORCELANA OLGA MIRO
630 521 590
olgamirolosa@gmail.com
  
BUSCALLÀ, TERESA
670 205 729
apascualbon�ll@gmail.com
  
EMBOTITS CAN GABURRA
609 778 276
cangaburra@hotmail.com
  
ETNA ARTESANIA
616 074 112
holalauravt@gmail.com
  
GINJOL
692 825 876
ginjol.is@gmail.com
3punt0 665 945 270
3punt0.ganxet@gmail.com
  
EL PINTAPEDRER
610 473 779
buscantpedres@gmail.com
ferminyrafa@gmail.com
  
FORMATGERIA CAMPS
662 444 405
�rescamps@gmail.com
  
RIPOLL RIPOLL, FRAN-
CESC 633 620 827
info@quicoripoll.com  

TANDEM
609 317 730 tandem.
tgn@gmail.com  

SDM DISTRIBUTION

658 046 609
neboitsabine@gmail.com
  
HIDROMIEL ASGARD
629 922 680
info@hidromielasgard.com
  

EXPOSITORS



Pau Muntadas, 15 · IGUALADA · 93 804 58 53  · 626 306 227
                         Segueixnos a: @lesfornituresigualada

MERCERIA
·Arranjaments exprés
·Costura creativa per a infants
·Patchwork per a adults 
·Grups de ganxet, mitja i macramé

De dilluns a divendres 
de 10 a 13.30h i 

tardes 15.30 a 19.30h 
Dissabte de 9.30 a 13.30h

ARTESANS DE L’ABEL
647 842 873
artesansdelabel@gmail.com

CRESPO VILA,  
JACINTO
627 942 853
09jacint@gmail.com

COSES DEL MON
617 123 606
contacte@cosesdelmon.com

TOT NATURAL SANT 
PERE, SL
606 668 135
info@totnatural.cat
info@textil.cat  

POPPINS JEWELS
649 596 153
pilar@poppinsjewels.com
  
EMPANADAS 
ARGENTINAS
637 237 373
rubenmolina53@gmail.com

TROBA’T, ESCOLA DE 
DIBUIX I PINTURA
606 541 368
hada33pilar@gmail.com
  
MARTI SORRIBAS, 
ROSALIA
647 643 986
martirosalia@hotmail.com

GALERA MARTINEZ, 
ISABEL
627 917 461
galera.isabel17@gmail.com
  
JUAN VEGAS,  
ARACELI
649 220 954
xelijoan@hotmail.com  

XURRERIA OSCAR’S
648 862 704
anamariavelez88@hotmail.es

PASTOR LOPEZ, 
GERARD
640 096 685
la�reta@hotmail.com  

SANDOVAL
600 557 022
mariops25@hotmail.com
  
ANTJE FORMATGE 
HOLANDES
664 749 094
antjesproductes@gmail.com
CALEF SALVADOR, ELISA
661 294 228
eli.calef@gmail.com  

LOPERA MESA,
ZULAI
637 533 695
essenciadelaterra@gmail.com

MOLONGO
639 331 769
mercajuegos@hotmail.com
  
CLAUDE JOEL MONTHE
689 019 825
carlesclaude1@gmail.com
  
S’ORATGE 
DE MENORCA
630 526 397
info@demenorca.es  

CREACIONES  MAYKA
685 555 358
mrlynchmdj@hotmail.com
  
LATER JOIES
687 435 234
laterjoies@gmail.com  
SABO 
NATURAL ARTESA
669 072 770
sabonaturalartesa@gmail.com
  
OYAGATA PERUGACHI, 
MARIA VENTURA
652 342 911
huayra21@hotmail.com
  
DEPILSIL
607 283 531
depilsil@depilsil.es  

EMBOTITS 
PLANA DE VIC
605 427 177
unioartesana@gmail.com

ARAMWA
699 621 063
anlupaal@gmail.com  

ESCOBAR OLMO, 
JUAN MANUEL
660 488 459
juanmanuel38escobar@
hotmail.com  
EL FORNET BLANC
33 453 865
menutsmorillas@hotmail.
com   
AVENACONMIEL
633 863 892
avenaconmielartesania@
gmail.com  

CARO MARQUEZ, 
ANTO 620 853 017
anto.caro@outlook.com
  
D-ROC SERIGRAFIES
DE MONTSERRAT
675 620 511
d.rocmontserrat@gmail.
com   
BARS BRUNET, PAU
639 076 487
pau.bars@telefonica.net
  

UBICACIÓ
EXPOSITORS
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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 Promo-
ció Cultural i la Biblioteca 
Central d’Igualada.
El gruix de les activitats tin-
drà lloc el dissabte 25 de se-
tembre a la Biblioteca Central 
i a la plaça de Cal Font. Tot 
i que avui divendres 24 a les 
19h, a la sala d’actes de la Bi-
blioteca es durà a terme un 
magní�c concert de lied ba-
sat en la lletra del «Cançoner» 
de Feliu Formosa interpretat 
pel tenor Jorge Juan Morata i 
Joan Manau al piano.
Ja demà dissabte 25 Fina Bi-
rulés, professora de �loso�a 
i autora de diversos assaigs, 
serà l’encarregada de donar el 
tret de sortida a la diada del 
Mercat de Lletres, amb la seva 
participació al Club de Filo-
so�a a les 10:30h. Durant tot 
el dia se succeiran presentaci-

ons, tallers, contes i especta-
cles als diversos espais, dins 
de la Biblioteca i a fora, a la 
plaça de Cal Font. Tot plegat 
amb l’objectiu de celebrar i 
compartir, durant tot un dia, 
amb qui forma part del món 
de les lletres: escriptors, il-
lustradors, poetes i artistes en 
general.
A les 11:30h, Sílvia Soler 
presentarà la seva nova no-
vel·la, «Nosaltres, després», 
que arriba després de títols 
tant reeixits com «L’estiu que 
comença» o «El �bló». Tot se-
guit, pujaran a l’escenari de 
la plaça de Cal Font els es-
criptors 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», publicat 
per L’Albí Edicions; això serà 
a les 13h.
Per al públic jove i adult tam-
bé hi haurà a les 12h un ta-
ller de «lettering» i poesia a 
càrrec de l’artista Núria Ros-
sell per crear postals amb els 
versos de Felícia Fuster, poeta 
i pintora de qui enguany es 
commemora el centenari del 
naixement. Aquesta activitat 
es durà a terme a l’Espai Jove 
de la Biblioteca i és per a ma-
jors de 16 anys.

Actes per als infants
Per al públic familiar a les 

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

12:30h a la sala infantil, tin-
drà lloc el taller BitmaxCo, 
per a infants a partir de 6 
anys, amb en Jaume Copons 
i Liliana Fortuny, creadors 
d’aquests personatges que 
protagonitzen la sèrie de no-
vel·les grà�ques per a primers 
lectors.
A la tarda, continuaran les 
propostes infantils: a les 17h 
a la plaça de Cal Font amb 
l’espectacle «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’Isadora Moon i la Mira-
belle, per a infants a partir de 
7 anys que els agradin les �ors 

i la purpurina, però també el 
món misteriós dels vampirs.

La poesia, també present
La poesia també serà la prota-
gonista d’aquesta desena edi-
ció del Mercat de Lletres amb 
tres propostes que tindran 
lloc a la tarda-vespre: a les 
18h el guanyador del Premi 
de poesia Joan Llacuna 2020, 
Àngel Martínez Moreno, pre-
sentarà i recitarà els versos de 
«El clot», amb l’acompanya-
ment musical de Marta Car-
celler i la presentació a càrrec 
de David Soler Ortínez. Més 
tard, a les 19h, Lluís Fortuny 
portarà l’espectacle «Conne-
xions poètiques» a la plaça de 
Cal Font, un recital on imat-
ges i poemes es fusionen amb 
instruments en directe i una 
taula de Dj. I �nalment a les 
20h a la sala d’actes de la Bi-
blioteca, Blanca 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 pla-
ça.

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 sanità-
ries. Per tal d’assistir com a 
públic a les activitats caldrà 
reservar les localitats per In-

SEBASTIAN-1  Pau Muntadas, 46 
   Tel/Fax 93 803 31 75 
   Igualada
SEBASTIAN-2  Masquefa, 21 
   Tel/Fax 93 805 12 87  
   Igualada
SEBASTIAN-3  Pg. d’Aurèlia Capmany, 15 
   Tel/Fax 93 807 06 14
   Vilanova del Camí
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ternet a: www.tiquetsigua-
lada.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.
La plaça de Cal Font acollirà 
durant tot el dia, de les 10 
del matí a les 8 del vespre, el 
mercat amb parades de lli-
bres i entitats: Llegim...? Lli-
breria, Abacus Cooperativa, 
Llibreria Aqualata, Llibreria 
Cal Rabell, Associació per 

Durant els dies del 
mercat de Lletres i 
�ns el 15 d’octubre 

al vestíbul de la Biblioteca 
central es podrà visitar l’ex-
posició “Josep Carner. Dir 
molt en un mig dir seria mon 
afany”
Es tracta d’una exposició de 
petit format que repassa les 
etapes vitals i literàries de 
Josep Carner. Una proposta 
ideada per Jaume Coll, co-
missari de l’Any Carner, i dis-
senyada per Enric Lluch.
L’exposició està produïda per 
la Institució de les Lletres Ca-
talanes, amb la col·laboració 
del Servei de Biblioteques de 
la Generalitat de Catalunya. 
La prioritat d’aquestes expo-
sicions és crear una eina di-
vulgativa i fàcil d’itinerar.
Aquests sis monosíl·labs “Dir 
molt en un mig dir” són el 
lema triat per commemo-
rar l’Any Carner. Formen 

part d’un vers del poeta que 
es completa amb seria mon 
afany. El vers explica de ma-
nera diàfana un aspecte es-
sencial de la poesia d’aquell 
que encara és citat i recordat 
com el «Príncep dels poetes», 
un títol d’honor heretat de 
Verdaguer i de Maragall. El 

La Biblioteca acull l’exposició:
“Josep Carner. Dir molt en un mig dir 
seria mon afany”

4 de juny de 1970 Josep Car-
ner moria a Brussel·les, al seu 
domicili, al carrer Lincoln 64. 
Commemorem el cinquantè 
aniversari de la seva mort. 
L’Any Carner 2020, va co-
mençar el 2020 i s’ha allargat 
durant el 2021 amb l’objectiu 
de difondre la seva obra.

la Promoció de la Llengua 
Catalana (APLEC), així com 
un Espai de jocs lingüístics 
que organitza l’APLEC i que 
va adreçat a totes les edats. 
De 10 del matí a 2 del mig-
dia i de 4 a 7 de la tarda es 
podrà jugar amb la llengua 
a partir de sopa de bèsties, 
frases fetes, concurs Aplega-
mots...
La Biblioteca Central d’Igua-
lada estarà oberta de les 10 
del matí a les 8 del vespre 
ininterrompudament, però 
a partir de 2/4 de 2 del mig-
dia només oferirà servei de 
lectura a sala.

Programa d’actes
del Mercat de Lletres

www.ceina.com

124

Av. de Balmes, 74, Local 3, 08700 - IGUALADA (BCN) 
Dilluns a dissabte 10.00h a 14.00h / 16.00h a 20.30h

Assessor Nutricional

Pinso Natural Grain Free de gat i gos.
Gran varietat de sabors.

Alt contingut en proteïna, 
amb més d’un 20% de proteïna fresca.

Pinso Nou, creat per mi, per a tots aquells 
que busquen una alternativa a les marques 

més conegudes de pinso sense cereals.



24 DE SETEMBRE
- a les 7 de la tarda a la sala d’actes de la Biblioteca
Concert de lied Cançoner, amb lletra de Feliu Formosa i música 
de Joan Manau. Interpretat pel tenor Jorge Juan Morata acompa-
nyat al piano per Joan Manau.

25 DE SETEMBRE
- a 2/4 d’11 del matí a la sala d’actes de la Biblioteca
Club de filosofia amb Fina Birulés que comentarà la seva obra Entreactes. 

- a 2/4 de 12 del matí a la carpa de la Plaça de Cal Font
Inauguració del 10è Mercat de Lletres a càrrec de les autoritats 
municipals. Tot seguit començarà una conversa literària amb Sílvia 
Soler, que parlarà del seu llibre Nosaltres, després.

- a la mateixa hora, a la sala jove de la Biblioteca

Taller de lettering i poesia: l’art de dibuixar versos
amb Núria Rossell.

- a les 12 del migdia a la sala infantil de la Biblioteca
Taller Bitmax&co, Benvinguts al Bosc Blau!. Jaume Copons i Li-
liana Fortuny ens convidaran a crear nous personatges.

- a la 1 del migdia a la carpa de la plaça de Cal Font
Presentació del llibre Dies de roses i vi del col·lectiu Lola Palau.

- a les 6 de la tarda a la sala d’actes de la Biblioteca
Presentació del poemari guanyador del Premi de poesia Joan 
Llacuna 20202 El clot, d’Angel Martínez Moreno. Recital de poe-
mes amb acompanyament  musical de Marta Carceller

- Tot seguit, 
Lliurament de premis del IV Concurs de microrelats eròtics en 
català que organitza l’APLEC.

- a 2/4 de 7 de la tarda a la sala infantil de la Biblioteca
Taller Coneixes la Isadora Moon i la Mirabelle?. Amb la col·la-
boració d’Abacus

-  a les 7 de la tarda a la carpa de la plaça de Cal Font
Espectacle Connexions poètiques, a càrrec de Lluís Fortuny. Imat-
ges i poemes es barregen amb música en directe i una taula de dj.

- a les 8 del vespre, a la sala d’actes de la Biblioteca
Recital: Només el gran desert dels telegrames muts, a càrrec de 
Blanca Llum Vidal i Tònia Passola, amb motiu del centenari del 
naixement de Felícia Fuster, poeta i pintora.

Programa d’actes
del Mercat de Lletres

PLANXISTERIA GELABERT S.L.

Tel.93 803 21 98

C/ Gaspar Camps, 31 
08700 Igualada

info@planxisteriagelabert.com

www.planxisteriagelabert.com

Excelencia dental al alcance de todos

IMPLANTES
DESDE*  

37€

*Durante 36 meses

CONTAMOS CON LA COLABORACIÓN 
DE UN CIRUJANO MAXILOFACIAL
DE RECONOCIDA EXPERIENCIA.

C/ Rafael Casanovas, 33
08788 Vilanova del Camí (BCN)

93 806 12 88
www.vilanovadental.com

www.veudelmotor.cat

Tots els cotxes de km0
 i de segona mà amb un sol clic!



“Aquesta fira és una 
mostra del dinamisme 
de la comarca i hi ha 
més estands que l’any 

passat. De mica en 
mica estem recuperant 
la normalitat que ha-

víem perdut”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Torna FirAnoia, i sem-
bla que per � en un 
moment de tornada 

lenta cap a la normalitat. Po-
dríem dir que és com veure la 
llum al �nal del túnel?
FirAnoia torna en una situa-
ció de la pandèmia millor que 
la de l’any passat i ens agrada-
ria que el 2022 puguem deixar 
enrere la pandèmia de la co-
vid. Però mentrestant hem de 
ser capaços de tornar a la mà-
xima normalitat i amb les me-
sures de seguretat necessàries. 

Creus que la pandèmia ha es-
tat molt negativa per a l’eco-
nomia de la comarca?
La pandèmia ha afectat de 
manera desigual als diferents 
sectors i activitats de la co-
marca. Per posar un exemple, 
si fem una comparació entre 
la restauració i els supermer-
cats, la primera va estar tan-
cada durant setmanes, i els se-
gons eren essencials i no van 
aturar-se mai. Un altre factor 
que ha generat la pandèmia es 
que el fet d’estar més temps a 
casa o teletreballant, també ha 
fet que disminuís el consum 
de certs productes i en canvi 
en pugés la demanda d’altres. 
Ara sembla que tothom vulgui 
fer reformes a casa.
El que tenim clar, és que la 

“La comarca està demostrant la seva resiliència 
en temps d’incertesa i canvi”

comarca està demostrant la 
seva resiliència en temps d’in-
certesa i canvi. Com a societat 
també tenim més consciència 
que hem de ser capaços de 
produir a prop de casa i no 
dependre de fàbriques ni pro-
duccions a milers de quilò-
metres. La reindustrialització 

del nostre país serà una gran 
oportunitat dels propers anys. 

Tot i la situació que hem vis-
cut, veig que hi ha força ex-
positors en aquesta edició. 
Un bon senyal. A què creus 
que és degut?
Aquesta �ra és una mostra del 

dinamisme de la comarca i hi 
ha més estands que l’any pas-
sat. La situació de la pandèmia 
va millorant i de mica en mica 
estem recuperant la normali-
tat que havíem perdut. La gent 
vol el contacte directe d’una 
�ra, retrobar-se personalment 
amb els clients i interactuar 
cara a cara sense una pantalla 
pel mig. La FirAnoia sempre 
ha estat un punt de trobada 
de la comarca i ara tornem al 
setembre al centre d’Igualada 
com era tradicional.

Quines novetats i activitats 
destacaries, d’aquesta edició?
Com a novetat tenim l’espai 
d’activitats Servisimó ubicat 
al Passeig Verdaguer entre el 
carrer Sant Magí i el carrer 
Santa Caterina. S’hi realitza-
ran activitats durant els dies 
de la Fira amb totes les me-
sures de seguretat: la xerrada 
del Marc Talavera d’Eixarco-
lant sobre la transformació de 
produir i consumir aliments, 
classes de balls amb Q-Arts, 
un altra dirigida del Gimnàs 
In�nit, una sessió de tècnica 
de Nordic Walking. 
També hi podreu trobar l’acti-
vitat de Contacontes del Con-
sell de la Gent Gran de l’Ano-
ia, concerts de Vilamúsics i 
el clàssic torneig d’escacs. Hi 
haurà tallers i activitats en di-
ferents estands i durant tot el 

cap de setmana hi haurà una 
de demostració de Gra�ttis 
New Jersey de joves artistes de 
la Kaserna, de la Gaspar i de 
l’Electra Festival. Finalment 
recuperem la recepció d’he-
reus i pubilles de la comarca i 
la Mostra d’Entitats.

FirAnoia s’havia traslladat 
als mesos de maig-juny... 
Que hagi tornat a setembre, 
com era clàssic abans, és de-
�nitiu?
La decisió de tornar al setem-
bre va ser condicionada per 
les restriccions que hi havia 
l’any passat. Gràcies al canvi 
de data i el suport de l’Ajunta-
ment d’Igualada va ser possi-
ble celebrar la FirAnoia 2020, 
una de les poques �res mul-
tisectorials presencials que 
es van poder organitzar en 
plena pandèmia. Aquest any 
hem mantingut el setembre i 
després valorarem què farem 
l’any que ve. S’ha de dir que ha 

Entrevista a Magí Senserrich, president de Fira d’Igualada
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amb potencial i infraestruc-
tures que poden atraure in-
dústria especialitzada com 
l’Aeròdrom i el Campus Mo-
tor. Finalment, cal afegir que 
tenim iniciatives que poden 
aportar noves oportunitats 
com el Campus Universitari 
d’Igualada, el Parc Agrari de 
la Conca d’Òdena, el Clúster 
de la Pell i el futur Hub per a 
la industria de la moda.

Encapçales l’entitat, podrí-
em dir, des de fa poc temps. 
Probablement a causa de la 
pandèmia encara no s’ha 
pogut veure tot el què pots 
aportar. Què t’agradaria mi-
llorar, o creus que en el món 
�ral ja està tot inventat?
Aquesta pandèmia ens ha po-
sat a prova a tothom. La nos-
tra entitat ha viscut un dels 
períodes més complicats de 
la seva història. A principis 
del 2020 agafava el relleu d’en 
Joan Domènech, i dos me-
sos després ens con�naven 
a tota la Conca d’Òdena. Tot 
l’equip hem treballat de valent 
per reactivar l’activitat �ral i 
adaptar-nos a la normativa de 
PROCICAT molt necessària i 
a la vegada molt exigent pel 
sector. 
Pel que fa al que voldríem mi-
llorar, Fira d’Igualada sempre 
ha d’estat atenta a les noves 
necessitats d’Igualada i co-
marca. Estem contínuament 
en contacte amb els diferents 
agents socioeconòmics, sec-
tors i institucions per apro-
�tar noves oportunitats i 
en aquesta línia tenim com 
objectiu potenciar l’espai de 
l’Escorxador.

La pandèmia us ha obligat 
a retocar, o �ns i tot can-
cel·lar, algunes �res. Com 
es presenta aquest nou curs 
21/22? Què ens pots avan-
çar?
Encara ens queden uns me-
sos per deixar endarrere la 
pandèmia i hem de seguir 
treballant amb aquesta incer-
tesa. En el nostre calendari hi 
tenim el Mercat d’Antiguitats 
del l’octubre i novembre, i el 
la Fira de Nadal al desembre. 
El 2022 desitgem recuperar 
�res com el Maqpaper i for-
mats que ara no són possibles 
com el TastAnoia.
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tingut molt bona rebuda per 
part dels expositors i el públic 
en general tornar a fer la �ra al 
setembre coincidint amb l’ini-
ci del curs escolar.

El lema d’aquesta edició és 
“Reactivem l’Anoia”. S’estan 
fent passes per a que la Conca 
d’Òdena tingui més zones in-
dustrials que ajudin precisa-
ment a això, però no tothom 
ho veu igual. Com ho veieu, 
des de Fira d’Igualada?
Des de l’inici de pandèmia, 

“Aquest any hem 
mantingut el setembre 

i després valorarem 
què farem l’any que ve. 
S’ha de dir que ha tin-
gut molt bona rebuda 

per part dels 
expositors i el públic”

 “Volem aprofitar 
noves oportunitats i 

en aquesta línia tenim 
com objectiu potenciar 
l’espai de l’Escorxador 

per a fires”
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Fira d’Igualada ha participat 
a l’Aliança per la Conca amb 
ajuntaments i agents socio-
econòmics per a impulsar la 
recuperació econòmica. El 
debat que s’ha generat pel Pla 
Director Urbanístic d’acti-
vitat econòmica de la Conca 
d’Òdena (PDUAECO) ha fet 
visible la necessitat de projec-
tes amb una visió de futur, de 
qualitat i respectuosos amb el 
territori. Els diferents Ajunta-
ments han arribat al consens 
per apostar per l’entorn de 

l’Aeròdrom i del Parc Tecno-
lògic de Jorba-Igualada.
Hem de ser capaços de ge-
nerar noves oportunitats i 
reindustrialitzar el nostre ter-
ritori. A la comarca necessi-
tem una activitat econòmica 
diversi�cada, promoure les 
empreses actuals, i crear-ne i 
atreure’n de noves que apor-
tin com més valor millor. Tot 
això necessita l’aposta deci-
dida per una formació i una 
ocupació de qualitat.
Tenim sectors econòmics 



RECORDA! RESERVA JA LA TEVA LOTERIA DE NADAL
associacions, clubs, col·lectius, empreses...

ho posem molt fàcil

També pots fer les teves compres per la botiga online

93 804 13 11  ·  627 584 869

Igualada
Tel. 669 876 361

instalacionsbusquets@gmail.com

Sta. Caterina,37 
Tel. 93 804 47 05
08700 IGUALADA
www.maddrobadona.com

starmadd@gmail.com         

Madd Igualada

c/ Sant Jordi, 31 T. 93 803 54 99 / 629 602 728 / 615 652 503
Santa Margarida de Montbui

centro

Peix fresc i peix congelat

Florenci Valls, 64 ·  Igualada 
Tel. 93 514 42 18

· Et farem el teu projecte 
personalitzat

· Empresa especialitzada 
en il·luminació led

· Assessorament i venda
 directe de fàbrica

Talleres Gaseti  C/ Gran Bretanya, 9, Nau 5 
 Polígon industrial "Les Comes"
 08700 Igualada (Barcelona) 

Tlf. 93 805 11 04 - inoxtoled@gmail.com



E l context econòmic i 
social dels anys 50 va 
ser favorable (després 

d’un anys anteriors de greu 
davallada econòmica a tot el 
país) a la promoció d’inici-
atives orientades a millorar 
les activitats mercantils i 
industrials. L’expansió de la 
producció industrial iguala-
dina va contribuir a desvet- 
llar l’interès per organitzar 
certàmens firals amb l’objec-
tiu de donar a conèixer les 
innovacions tecnològiques i 
exhibir els productes manu-
facturats i agrícoles.
En aquesta conjuntura un 
grup de comerciants igua-

ladins va formar el Foment 
de Fires i Mercats d’Igua-
lada sota el patronatge de 
l’Ajuntament amb l’objectiu 
de potenciar els tradicio-
nals mercats setmanals. I va 
dur a terme a seva primera 
activitat pública, la Fira de 
Reis del 1952. Una fira que 
ja comptà amb el tradicional  
mercat  ramader  a més d’ex-
posicions de maquinària, 
planters, venda ambulant 
en general i productes del 
camp. L’èxit d’aquesta fira va 
encoratjar els organitzadors 
a tirar endavant la I Fira 
Industrial i Comercial, que 
tindria lloc els dies de Festa 

Major, l’agost del 1952.
El recinte firal s’instal·là al 
vestíbul i a les antigues esco-
les i pati de l’Ateneu Igualadí 
(llavors il·legalitzat) i va ser 
un exponent dels principals 
sectors econòmics de la ciu-
tat.
Foment de Fires i Mercats 
assumí com a tasca pròpia 
l’organització d’aquesta Fira 
com a certamen anual.
Però l’any següent, la II Fira 
no va complir les expectati-
ves i es va fer un replante-
jament sobre com havia de 
ser. El 1954 es va apostar per 
una mostra amb un format 
més tradicional i lúdic, amb 

la implementació d’una fira 
de productes agrícoles fo-
namentada en l’Exposició i 
Concurs del fruits del camp, 
com a eix central. Aques-
ta fira va encetar un format 
que va tenir una llarga dura-
da i el certamen firal adquirí 
un caire marcadament agrí-
cola. El 1955 es realitzà per 
primer cop l’ofrena de fruits 
del camp.
A finals dels anys 50 la Fira 
va anar incorporant noves 
activitats: l’any 1958 es va 
incorporar el pregó, es va 
traslladar la Fira al Passeig 
Verdaguer. El primer pre-
goner va ser Joan Antoni 

Garcia Urgelés amb un dis-
curs que fou retransmet per 
Radio Nacional de España 
de Barcelona. També aquest 
any, que es commemorava el 
centenari del naixement del 
General Vives, es va inau-
gurar la nova pista d’aterrat-
ge i va tenir lloc un festival 
d’acrobàcia aeronàutica.
Els anys seixanta van supo-
sar una transformació lenta 
de la política econòmica de 
l’Estat, arribant a un “desen-
volupament” que també es 
va notar en la Fira d’Iguala-
da.
Els béns de consum dura-
dors van adquirir una crei-

Fira d’Igualada: des del 1952 organitzant �res
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xent importància al llarg de 
la dècada dels seixanta: els 
automòbils, els electrodo-
mèstics, els productes per 
moblar la llar, materials de 
construcció, maquinària 
i vehicles industrials. Un 
exemple és que en la Fira del 
1962, el valor econòmic de la 
maquinària i vehicles expo-
sats ascendís a uns 14,5 mili-
ons de les antigues pessetes.
Però malgrat la ràpida in-
dustrialització de la societat 
igualadina d’aquesta època 
durant aquests anys, sobre 
els trets estructurals de la 
fira igualadina fou d’escassa 
consideració. La Fira man-
tingué la seva línia tradicio-
nalista amb la incorporació 
d’actes que encara reforça-
ven més aquest tarannà, com 
l’homenatge als agricultors 
més grans de la comarca. Va 
ser el 1965 quan s’introduí 
un nou element: la reina de 
la Fira que, acompanyada 
de les seves dames d’honor, 

ocupà un lloc destacat en 
tots els actes oficials. La pri-
mera va ser M. Rita Nuñez i 
Miserachs. El 1971 la Pubilla 
va substituir la reina.
Els certàmens firals dels 
anys seixanta continuaren 
totalment desvinculats de la 
indústria local i es converti-
ren en un aparador de pro-
ductes que la situació eco-
nòmica convertia en béns de 
consum de mas- ses: cotxes, 
motos, electrodomèstics....
El 1970 finalment els fabri-
cants de gènere de punt de 
la ciutat finalment es deci-
diren participar en el certa-
men. En la Fira d’aquest any, 
cinquanta empreses del sec-
tor presentaren una demos-
tració de la seva producció 
i Fagepi va organitzar una 
desfilada de models a l’Hotel 
Amèrica. El 1971 es va ce-
lebrar la II Demostració de 
la Indústria del Gènere de 
Punt que va ocupar el doble 
d’espai que la primera oca-

sió. Aquestes demostracions 
estimularen la participació, 
el 1972, del sector adober a 
la Fira. En la III Demostra-
ció del Genere de Punt hi 
van participar 171 empreses 

del sector i es van fer dues 
desfilades de models: una a 
l’Hotel Amèrica, per als pro-
fessionals, i l’altra a la plaça 
de l’Ajuntament, oberta a 
tothom.
La mort del general Fran-
co, l’obertura del procés de 
transició política vers la 
monarquia institucional i la 
profunda crisi industrial de 
la segona meitat de la dècada 
dels anys 70 van significar la 
fi d’aquestes manifestacions 
firals. El 1976 Fagepi ja no 
estigué present a la Fira i no 
s’hi reincorporà fins el 1992. 
Les desfilades públiques de 
moda es continuaren cele-
brant amb la col·laboració 
d’empreses, comerciants i 
empresaris a títol personal.
El 1975 el 60,7% de la pobla-
ció activa igualadina estava 
ocupada en el sector indus-
trial (l’agricultura ocupava 
un percentatge gairebé tes-
timonial, l’1,2%). La indús-

tria igualadina es veié molt 
intensament i negativament 
afectada per la crisi. La li-
quidació i fallida d’empreses 
i les reduccions de plantilla 
van implicar que a Igualada 
i comarca es registrés un fort 
increment de l’atur.
Aquestes circumstàncies 
van fer que Foment de Fi-
res i Mercats es plantegés 
l’actualització del certamen. 
L’Exposició de fruits del 
camp es mantingué com a 
eix del certamen, així com 
la celebració de tots els actes 
folklòrics i populars que ja 
eren tradicionals. La Fira del 
1976 ja incorporà estands 
representatius dels pobles 
de la comarca i hi hagué un 
augment d’estands d’entitats 
culturals, polítiques, sindi-
cals...
Va ser en aquesta època en 
què es va començar a parlar 
de la necessitat de dotar la 
ciutat d’un recinte firal i una 

Un grup de comerciants igualadins va fundar el Foment de 
Fires i Mercats
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de les primeres propostes 
feia referència a la recupe-
ració de l’edifici de l’Escor-
xador per ubicar-hi la Fira. 
Els anys 80 hi va haver un 
canvi en la Junta directiva 
de l’entitat que no va saber 
afrontar els dos grans rep-
tes que hi havia: la seva es-
pecialització i el seu empla-
çament.
El 1988 l’Ajuntament 
d’Igualada va comunicar 
als membres de Foment de 
Fires i Mercats la intenció 
de crear un Patronat Muni-
cipal que assumís l’organit-
zació de la Fira. Es pretenia 
incorporar a la gestió pro-
fessionals qualificats. Tam-
bé es va proposar modificar 
els estatuts de Foment que 
a causa del seu anacronisme 
impedien demanar subven-
cions a la Generalitat. Tam-
bé es volien suprimir gran 
part dels actes folklòrics 
que fins llavors havien ca-
racteritzat el certamen.
La proposta de canvis va 
provocar tensions entre 

Foment de Fires i l’Ajunta-
ment, arribant a presentat 
la dimissió en bloc tots els 
membres de Foment, que 
l’alcalde no acceptà.
La contradicció entre la 
nova realitat política, soci-
al i econòmica i el tradici-
onalisme que predominava 
dins de Foment de Fires 
aviat portà a noves desa-
vinences. L’alcaldia tornà a 
plantejar el problema de la 
gestió de la Fira i que calia 
transforma-la. Les discre-
pàncies entre Ajuntament i 
el president de Foment de 
Fires, Joan Rey, ompliren 
les pàgines de la premsa 
local que van acabar amb 
la dimissió del president i 
la convocatòria d’una as-
semblea extraordinària per 
procedir a la renovació de 
la presidència i de la Junta 
directiva. Finalment en va 
ser escollit Pere Carles com 
a nou president de Foment 
de Fires i Mercats. Aquesta 
renovació de l’organitza-
ció firal es va dur a terme 

en un moment en què era 
molt preocupant el futur 
d’un dels sectors econòmics 
més importants de la ciutat: 
la indústria del gènere de 
punt.
La nova direcció de la Junta 
de Foment de Fires va pre-
sentar una proposta basada 

en quatre punts bàsics: la 
desvinculació de Foment 
de qualsevol opció políti-
ca, una modificació dels 
estatuts, el canvi d’ubicació 
de la seu social (desvincu-
lant-la de l’Ajuntament) i el 
compromís de transformar 
la fira en una plataforma de 

promoció dels sectors in-
dustrials i comercials de la 
ciutat.
La nova direcció optà per 
mantenir el format tradi-
cional de la Fira i es pro-
posà, alhora, potenciar els 
lligams entre el món em-
presarial i l’organització fi-

En la dècada dels 70 es va començar a plantejar la 
necessitat de tenir un recinte �ral
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ral a partir de salons mono-
gràfics orientats a satisfer 
les demandes i les necessi-
tats dels sectors comercials 
i industrials d’Igualada i 
comarca. A la fira del 1992 
es van començar a notar 
els primers canvis amb la 
reincorporació de Fagepi i 
la el restabliment de les re-
lacions amb la Unió de Bo-
tiguers d’Igualada. Per tal 
de facilitar la participació 
del comerç local s’instal·la-
ren dues carpes a la plaça 
de Ca- talunya. En la línia 
de potenciar la diversifica-
ció se celebrà el I Saló de 
la informàtica i una mati-
nal d’aeronàutica, preludi 
del que serà posteriorment 
l’Aerosport.
L’aportació més significati-
va d’aquesta nova etapa va 
ser, sens dubte, l’organitza-
ció de salons monogràfics. 
El 1993 la Fira es traslladà a 
un edifici cobert: l’antiga fà-
brica Amèlior on també s’hi 
instal·laren els certàmens 

Moda&Punt i Maq&Punt. 
Lèxit d’aquests dos salons 
va determinar convertir-los 
en mostres especialitzades 
des- vinculades de la tradi-
cional Fira de Setembre.
En el curs dels primers anys 
de la dècada dels noranta 
la directiva de Foment s’es-
forçà perquè la Fira de se-
tembre adoptés un caràcter 
multisectorial i professio-
nalitzat.
El llarg historial de la fira 
presentava la paradoxa que 
la indústria paperera -de 
gran tradició històrica i 
amb un pes econòmic im-
portant a la comarca- no 
havia participat mai al cer-
tamen. Això s’intentà solu-
cionar i va ser el 1997 quan 
foment inicia converses 
amb la Unió Empresarial de 
l’Anoia per tractar d’orga-
nitzar un saló biennal dedi-
cat a la indústria paperera. 
MaqPaper es va fer realitat 
el 1999.
En definitiva, a través de 

Als anys 90 neixen els salons monogrà�cs i l’Aerosport

l’organització de salons mono-
grà�cs s’aconseguí en els anys 
90, impulsar tres exposicions 
�rals capdavanteres en el con-
junt de l’estat. A partir d’aquí 
van anar naixent nous salons 

monogrà�cs com el Saló Nu-
vis, la Fira Mercat de Prima-
vera, la Fira Automercat i la 
creació dels Premis Anuària 
de disseny. També s’han con-
servat, sense modi�car les �res 

tradicionals com la Fira de Reis 
i la Fira d’antiguitats, de perio-
dicitat mensual. El concurs de 
Fruits del camp es mantingué 
�ns el 1999 i el pregó es recon-
vertí en un acte acadèmic.
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