
Divendres, 1 d’octubre de 2021 - 39è any - Núm. 2037 - 1,8 € - Publicacions Anoia, S.L

www.veuanoia.cat

La jornada organitzada pel Col·lectiu Eixarcolant s’ha convertit en un referent a tot Catalunya.

La Jornada de les Plantes Oblidades
omplirà demà el centre d’Igualada

  PÀGINA 24
Més de 100 activitats diverses en 
tres espais �xos i places i carrers

La jornada sobre plantes oblidades 
compta amb 150 voluntaris d’arreu

Dos detinguts 
per col·locar 
un artefacte 
explosiu en una 
casa ocupada a 
Jorba

  PÀGINA 10

Jornada 
d’Aviació 
Adaptada a 
l’aeròdrom

El Barça 
atropella l’IHC

  PÀGINA 32

  PÀGINA 8

Les obres de l’enllaç de la Ronda Sud, a partir de novembre

El Teatre de 
l’Aurora estrena 
temporada amb 
18 propostes

  PÀGINA 38

Imatge virtual del pont d’accés a l’enllaç des del barri del Rec d’Igualada.   PÀGINA 8
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L’EDITORIAL

L’Anoia, segura?
Sovint, potser més que fa un temps, apa-

reixen informacions relacionades amb la 
seguretat ciutadana a les nostres pàgines. 
Robatoris, furts, detecció de bandes relaci-

onades amb el tràfic de marihuana, ocupen cada 
vegada més blocs de notícies a l’Anoia. És evident 
que aquella comarca molt tranquil·la i relativament 
aïllada de l’àrea de Bar-
celona ja fa anys que va 
deixar de ser-ho. Tot i 
això, les dades estadís-
tiques expliquen que 
aquest territori encara 
està a molta distància 
d’altres similars en nom-
bre de comissió de de-
lictes. Certament és una 
bona notícia, però això 
no tranquil·litza prou a 
la majoria de la gent.
La nostra és una comarca que ha vist augmentar 
significativament la seva població en els darrers 
anys, amb un alt nombre d’urbanitzacions i bar-
ris aïllats que conformen alguns termes municipals 
extensos i que impliquen atendre, a nivell de se-
guretat i convivència, un quilometratge de carrers 
i vies públiques molt elevat. A tot això cal afegir 

una dotació de policies locals que és molt baixa, el 
que genera un excés de feina i la impossibilitat de 
dur a terme un servei de qualitat i una atenció més 
adequada.
No és estrany que, fa un any, els ajuntaments de Pi-
era i Masquefa demanessin, davant l’absència d’una 
patrulla estable del cos de Mossos d’Esquadra a la 

zona, una comissaria 
pròpia de la policia ca-
talana, al sud de la co-
marca. I, darrerament, 
veiem que els casos de 
robatoris a la Conca 
d’Òdena, sobretot en 
establiments i empre-
ses, són a l’ordre del 
dia. Els botellots es 
repeteixen cada cap 
de setmana en espais 
molt concrets, i alguns 

desaprensius actuen amb total impunitat. 
Es fa necessària una major implicació del departa-
ment d’Interior de la Generalitat en garantir el mà-
xim possible la seguretat dels ciutadans i dels seus 
negocis i propietats. És evident que cal una major do-
tació de Mossos i més atenció en una comarca que ha 
canviat. Abans que sigui massa tard. 

Es fa necessària una major 
implicació del departament 

d’Interior de la Generalitat en 
garantir el màxim possible la 

seguretat dels ciutadans.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Jordi Sánchez, secretari general de 
JxC, expresident de l’ANC, i con-
demnat a nou anys de presó per les 
seves accions en pro de la indepen-
dència, va reaccionar al recurs al TS 
contra els indults presentat per En-
ric Millo, aleshores delegat del go-
vern a Catalunya, dient “després del 
ridícul de #MrMilloFayry ara una 
nova entrega de la seva venjança i 
odi d’aquell que un dia va ser virrei a 
Catalunya per obra del 155. No tot es 
pot fer ni justi�car per un sou”.

Jaume Giró, conseller d’Economia 
i Hisenda, va criticar “la manca de 
sensibilitat i la voluntat recentra-
litzadora del govern espanyol en la 
gestió dels fons europeus ja que no 
els utilitza com un instrument de 
transformació estructural sinó per la 
superació de la crisi”. 

Pedro Sánchez, president del 
govern espanyol, va assegurar 
davant l’Assemblea general de 
l’ONU que “la democràcia al 
món sense dubte, està amenaça-
da” i va demanar a la comunitat 
internacional “protegir-la i fer 
front als extremismes i als qui 
criden a l’odi.”

Carles Puigdemont, president 
de la Generalitat a l’exili, va ser 
detingut i portat davant del jutjat 
de Sàsser a Sardenya, on la jut-
gessa el va deixar anar sense me-
sures cautelars i citant-lo a una 
vista el proper 4 d’octubre. A la 
sortida del tribunal i davant les 
preguntes dels mitjans, el presi-
dent va dir “Espanya no perd mai 
l’oportunitat de fer el ridícul.”

José Luis Ábalos, exministre de 
Transports i exsecretari general 
del PSOE, va dir “en aquest país 
sabem què és un exili, perquè 
molts van haver de marxar per 
la dictadura, però ara estem en 
un país democràtic i el President 
Puigdemont s’hauria d’entregar a 
la justícia, precisament pel càrrec 
que tenia.”  

Fernando Grande-Marlaska, mi-
nistre de l’Interior,  va a�rmar que 
«l’ordre europea de detenció és un 
diàleg entre tribunals de la Unió Eu-
ropea, que són els que han de enten-
dre’s i dictar resolucions. Jo no faig 
valoracions de les resolucions judici-
als, però tot ciutadà reclamat per la 
Justícia espanyola ha de comparèixer 
davant de la Justícia espanyola.”

Pere Aragonès, president del Go-
vern,  ha defensat que «la repressió 
de l’Estat espanyol continua i l’única 
solució és l’amnistia. La llibertat que 
tenim no és completa.”

Pilar Llop, ministra de Justícia, ha 
dit “És inacceptable que en vista de 
1.100 dones i 41 nens assassinats en-
cara es rebati la violència de gènere; 
s’ha d’acabar amb el negacionisme. 
Mai llenço la tovallola, i no perdo 
l’esperança que el PP compleixi la 
Constitució i permeti la renovació 
del Consell del Poder Judicial.”

Susana Díaz,  expresidenta de la Jun-
ta d’Andalusia, deixa la seva acta a la 
Cambra autonòmica i ha dit que “ara 
he de centrar-me en les seves respon-
sabilitats com a senadora a Madrid.”

Garantim l’accés 
i la participació 
de les persones 
grans al món 
digital 
El dia 1 d’octubre se celebra novament, 
arreu del planeta, el Dia Internacional 
de les Persones Grans. Una iniciativa 
emparada per l’Assemblea General de 
les Nacions Unides que insta el conjunt 
la societat a re�exionar sobre els reptes 
socials i polítics que suposa el creixent 
envelliment demogrà�c i que ens recor-
da que tots nosaltres hem de vetllar per 
una vellesa digna i segura.
Aquesta jornada festiva i reivindicativa 
converteix les persones grans, doncs, en 
veritables protagonistes i centre d’in-
terès durant un dia. Representa també 
una oportunitat per a conscienciar-nos 
sobre l’estat en què es troba aquest col-
lectiu i els desa�aments i problemes que 
afronta, alhora que es promouen acci-
ons apropiades per defensar-la i per res-
pectar la seva dignitat i saviesa. Aquest 
2021, la temàtica general proposada és 
“Igualtat digital per a totes les persones”, 
recordant que cal garantir a les perso-
nes grans un accés i participació signi�-
catius al món digital. 
Com venim fent ja des de fa dotze anys, 
la comarca de l’Anoia se suma també 
en aquesta ocasió a la jornada, amb di-
ferents iniciatives impulsades des del 
Consell Comarcal de l’Anoia i el seu 
Consell de la Gent Gran, a banda dels 
diferents consistoris del territori.
I és que la recent situació de pandèmia 
i les derivades d’aïllament social que ha 
provocat, no haurien d’incrementar la 
distància entre les persones grans i una 
societat canviant que cada dia evoluci-
ona més ràpid. Al contrari. Les actuals 
eines digitals han de ser un recurs que 
les ajudi a socialitzar-se, a mantenir-se 
informades, a participar en el seu en-
torn proper i a realitzar tasques i trà-
mits diaris. Però és deure de les gene-
racions més joves acostar aquestes eines 
a les generacions més grans i ajudar-les 
a sentir-se part rellevant del context ac-
tual.
Per això us convidem a participar en la 
programació d’actes del Dia Interna-
cional de les Persones Grans. Tothom 
que estigui interessat en les xerrades, 
taules rodones i presentacions que es 
duran a terme, hi pot prendre part de 
forma gratuïta. La majoria de propostes 
se celebraran encara en format virtual, 
per raons de prevenció i seguretat però 
això, amb una temàtica central com és 
la d’aquest any, lluny de ser un fre ha de 
resultar un estímul i un símbol de nor-
malitat i nous temps.

XAVIER BOQUETE
President del Consell 
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Potser em tiro pedres a sobre: els con-
fesso que aquest article ja el tenia es-
crit fa una setmana i per raons d’allò 
que en diuen personals no el vaig en-

viar; ara, amb LA novetat algueresa d’aquests 
dies, l’he refet.
L’anunci de la detenció del President Carles 
Puigdemont a l’Alguer, la ciutat catalana de 
Sardenya, ens va remoure i ben segur que ha 
tingut i tindrà uns efectes rellevants per al 
nostre procés. Sense aprofundir-hi, l’episodi 
maldestre de la Justícia espanyola, de l’Estat 
espanyol, és a dir d’Espanya!, ha evidenciat la 
continuïtat de la repressió contra la causa cata-
lana, personi�cada en la peça més important a 
abatre: el President de la Generalitat de l’1-O, 
ara fa quatre anys! No és cap anècdota i així ho 
demostra l’èmfasi insultant del President Pedro 
Sánchez o la del tal José Luis Ávalos, dissabte 
a TV3, “reclamant” al “pròfug” que es lliuri a 
la justícia espanyola... No m’allargo perquè ja 
hi ha molt material en els mitjans; deixeu-me, 
però, apuntar la necessitat de l’independentis-
me de prendre’n nota i adequar les posicions a 
partir d’aquest episodi tan rellevant. El govern 
català (ERC) ha de valorar a la taula de diàleg 
aquesta demostració de desencuentro del go-
vern espanyol i ho ha de fer valer en els temps a 
venir, entenent de manera clara que serà inevi-
table la confrontació i que caldrà preparar-s’hi. 
Esquerra, Junts i CUP estan obligats a treballar 
per l’estratègia que ha de “succeir” la taula de 
negociació a la qual tothom veu poc recorre-
gut ... I no cal dir la necessitat de comptar-hi 
amb les entitats (ANC, ÒC, AMI...). Cal pren-
dre embranzida i apro�tar la palanca que ens 
“brinda” el capítol del President Puigdemont a 
l’Alguer d’aquest �nal de setembre.  
Un mes de setembre que ha estat atapeït.  A 
Igualada, al voltant de l’11 de Setembre i des-

prés d’un any d’aturada, Òmnium Anoia va ce-
lebrar els premis de Compromís cultural dels 
quals jo vaig ser un dels afortunats perquè, 
diuen, que he treballat per la llengua... Els en 
torno a donar les gràcies i torno a apro�tar per 
reivindicar l’impuls decidit del català, que avui 
es troba en un estat d’alerta màxima, perquè 
ens hi juguem el País.
I de la llengua a Barcelona, on  enguany hi va 
tornar a haver la manifestació de l’11S con-
vocada per l’ANC amb Ómnium i l’AMI. La 
Presidenta Elisenda Paluzie havia apostat per-
què se superaria els 100.000 participants -ar-
ribarem als sis dígits- . El resultat, més enllà 
de les xifres, ens ha mostrat que el personal és 
a punt per mobilitzar-se i que reclama de la 
“classe política” estar a l’alçada per continuar i 
completar la feina.
I sense treva va arribar el 15 de setembre, amb 
la segona reunió de la taula de diàleg entre els 
governs espanyol i català. Amb polèmica des 
del principi i un efecte sorprenent: de la part 
catalana només hi havia consellers d’ERC, 
després que JuntsxCat n’hagués estat exclòs 
(o hauríem de dir se n’hagués exclòs?) en ha-
ver proposat tres membres que no eren del 
Govern. Molta gent va recordar allò de Josep 
Tarradellas i fer el ridícul: com és que no va 
quedar lligat i explicat després de la reunió a la 
casa de colònies de la Vall d’en Bas? 
En �, ja saben com va anar: Pere Aragonès i 
Pedro Sánchez, per separat, van “explicar la 
seva pel·lícula”. El nostre, satisfet per haver 
aconseguit “la foto” que demostrava que a 
Madrid reconeixen el problema polític entre 
Catalunya i Espanya; l’altre, mostrant-se com 
un guanyador davant les espanyes: no s’abor-
daran ni l’autodeterminació ni l’amnistia i 
continua oferint l’agenda de retrobament que 
no és sinó el recull de les demandes arrosse-

gades en el “temps autonòmic”.
I aquest mes de setembre hem aterrat de ple a 
la problemàtica de l’aeroport de Barcelona que 
ha provocat un gran terrabastall en con�uir la 
proposta de l’engrandiment de l’aeroport amb 
el perill de desaparició de l’espai de la Ricar-
da, un punt calent per als ecologistes; a més 
d’aquestes qüestions més visibles, però, allò 
que s’haurà de posar a debat és l’autoritat i la 
funció de l’aeroport i el sistema aeroportuari 
de Catalunya en el futur pròxim.
El futur, vet ací:  la llengua, l’aeroport, la mesa 
de negociació. Modestament, goso aixecar el 
dit per demanar de prendre mesures per su-
perar la situació perillosa en què es troba la 
nostra llengua. Com deia a l’acte d’Òmnium a 
l’Ateneu, hem d’exigir als poders polítics im-
pulsar polítiques de discriminació positiva a 
favor de la llengua pròpia, en tant que som 
la llengua que corre perill als Països Catalans 
(l’altra, no). Aquestes polítiques han d’abastar 
tots els àmbits: de les administracions, l’ense-
nyament (els docents hi han de ser model lin-
güístic), els mitjans de comunicació i  la xarxa 
(ara també vivim l’alarma d’una llei audiovi-
sual hostil ...) i cal, sobretot, la determinació 
i el convenciment personal: els catalanopar-
lants ho hem de ser sempre, amb tothom, tot-
hora i a tot arreu.
Quant a la mesa de negociació i a l’aeroport 
clamo perquè els representants polítics, escol-
tant les demandes que “vénen de l’1 d’octubre”, 
no perdin mai de vista l’objectiu de la inde-
pendència i no caiguin en temptacions auto-
nòmiques superades de llarg des del 2010.  
Setembre també ha acollit l’erupció del volcà de 
La Palma i episodis gairebé inimaginables del 
fenomen del botellot que ens tenen ben perple-
xos. Deixem el setembre, passem pàgina, aga-
fem-nos al mes d’octubre, recuperem l’1-O!.
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Setembre (i 1-O!)

Caldria una consulta popular a tota la Conca d’Òdena, 
sobre els possibles nous polígons industrials?

Sí 75% No 25%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

FRANCESC RICART

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

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat



COL·LECTIU EIXARCOLANT

Demà el Col·lectiu Eixarcolant celebra la 6a edició de la Jornada 
Gastronòmica de les Plantes Oblidades, que en pocs anys s’ha con-
vertit en un esdeveniment de referència i únic.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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La situació provocada per la covid ha generat 
una important preocupació pel fort impac-
te social, laboral i empresarial que té i tindrà 
aquesta pandèmia en un teixit empresarial que 

es troba amb di�cultats i en un territori amb una ele-
vada taxa d’atur que ratlla les 7.619 persones aturades.
La situació social, laboral i empresarial exigeix un canvi 
i una aposta ferma per rebaixar l’índex d’atur al territo-
ri, apostar per la formació i capacitació de la seva gent 
i per un canvi de model productiu basat en ocupació 
de qualitat i els sectors que aportin valor afegit, de fu-
tur, innovadors per guanyar competitivitat, consolidant 
l’aposta empresarial existent, l’especialització i fomen-
tant la seva millora i creixement.
Defensem que cal un canvi i una estratègia de futur fer-
ma que a més permeti un equilibri ponderat entre ac-
tivitat empresarial amb mà d’obra de qualitat, paisatge i 
residència i un model territorial sostenible i respectuós 
amb el medi ambient: Una reconstrucció econòmica 
sostenible i inclusiva de la comarca amb una partici-
pació plural d’agents, entitats i administració basada 
en l’escolta activa i la voluntat d’aconseguir consensos i 
acords pel desenvolupament futur, i una participació i 
implicació activa en les decisions que afectin als projec-
tes vinculats als fons europeus Next Generation, que es 
presentin al territori.
Davant la situació actual els sindicats UGT i CCOO i la 
patronal de l’Anoia, la UEA,
DEMANEM:
1) Una economia al servei de les persones. Afrontar 
de manera prioritària i urgent l’emergència derivada 
de la pandèmia i assegurar la sostenibilitat i millora de 
l’estat de benestar, garantint la igualtat i l’estabilitat eco-
nòmica i social. 
2) Un model productiu que generi ocupació estable 
i de qualitat. Amb una aposta clara pel sector de la 
indústria, i amb una política industrial potent, basada 
en la innovació, el coneixement, la quali�cació i el va-
lor afegit, apostant pels sectors econòmics i emergents 
estratègics i amb unes condicions laborals dignes per a 
les persones treballadores. 
3) Una formació professional i contínua integradora 
i de qualitat. Créixer i implementar una formació pro-
fessional quali�cadora, integradora i de qualitat, que 
doni resposta a les necessitats de les persones al llarg 
de la seva vida, al territori i a les empreses, les deman-
des del nou model del sistema productiu i que sigui 
àgil en canvis i adaptació. Veiem necessari la creació 
d’una taula de formació professional integrada per 

tots el membres que hi participen, per especialitzar-la, 
consolidar-la i créixer. 
4) La necessitat de creuar l’oferta i la demanda. Te-
nint en compte la situació d’atur, i la necessitat de les 
empreses de personal format i especialitzat, cal plante-
jar eines i instruments per a la transformació de la gent 
que està a l’atur. El repte dels plans d’ocupació és saber 
què demanen les empreses i com s’adapta l’oferta de les 
empreses i la demanda de les persones desocupades.
5) Una societat més justa i cohesionada. Generar un 
nou consens per poder avançar amb garanties cap a 
una economia al servei de les persones i posar � a les 
carències i misèries que la pandèmia ha evidenciat. 
6) Garantir una transició justa cap a una nova eco-
nomia sota els criteris de la justícia social i climàtica. 
Avançar cap a un nou model productiu i econòmic, 
circular i sostenible, dirigit a afrontar l’emergència cli-
màtica, fomentar les energies renovables, que permeti 
una transició real del nostre model econòmic, produc-
tiu i de consum que respongui, com més aviat millor, 
als reptes ecològics i de la digitalització i d’una societat 
competitiva, resilient i de futur.
7) Cap a una Empresa més digital, més sostenible i 
més e�cient energèticament. Acompanyar i ajudar a 
les empreses en la transformació digital empresarial i 
del talent, en l’assoliment d’una estratègia d’economia 
circular, potenciant l’e�ciència energètica per ser, com 
a comarca, líders en la transformació de les empreses i 
el territori per a la competitivitat i millora de la nostra 
economia, i el benestar de la gent que viu i treballa a 
l’Anoia.
8) Impuls inclusiu de la digitalització. Potenciar la 
digitalització del teixit productiu reduint l’impacte ne-
gatiu en l’ocupació, i demanant a les empreses, plans de 
quali�cació i formació dels treballadors i treballadores 
en competències digitals per reduir la bretxa digital. 
Cal una empresa preparada per la transformació digi-
tal, però sense que les persones treballadores estiguin 
formades i especialitzades no s’aconseguirà.
9) Les infraestructures i la mobilitat sostenible com 
a motor econòmic. Millorar les infraestructures i ser-
veis, per a poder avançar com a territori en la ubicació 
d’empreses, la captació de talent, garantir la mobilitat 
de les persones, el desplegament de telecomunicacions 
a tota la comarca i la transformació dels polígons com 
a nous models industrials, punters i e�cients.
10) Una comarca que atregui inversions per impul-
sar l’activitat econòmica. Atraure noves empreses i 
inversions per afavorir el creixement de les existents, 

impulsar un pla de promoció per atreure indústria a la 
comarca, analitzar les possibilitats de sòl i crear nou sòl 
industrial, captar noves empreses, consolidar les que 
tenim i afavorir la generació d’ocupació, la captació i 
generació de talent, és necessari per impulsar l’activitat 
econòmica a l’Anoia.
11) Visibilitat i reforç de la indústria de l’Anoia. La 
comarca de l’Anoia compta amb una especialització 
important en diversos sectors empresarials, no no-
més per les empreses sinó també per la formació que 
ofereix. Cal donar conèixer aquesta especialització a 
la comarca i arreu per tal que sigui pol de creixe-
ment, la societat s’hi alineï, i permeti revaloritzar el 
propi entorn, econòmic i social revertint en el terri-
tori i tots els que conformen. Cal un pla de màrque-
ting i promoció de la nostra comarca.
12) Modernització de l’Administració Pública. Fa-
cilitar l’accés de la ciutadania a les gestions amb l’ad-
ministració pública, on els tràmits siguin àgils, fàcils 
i accessibles davant les necessitats dels ciutadans. 
13) El paper de les entitats econòmiques i socials.
Cal que es valori i es reforci el paper de les entitats 
econòmiques i socials com agents clau de transfor-
mació i recuperació del territori, per la seva proximi-
tat i per la seva tasca diària, en l’acompanyament dels 
seus col·lectius, i per estar al costat de la dinamitza-
ció del seu territori, un fet que ha quedat totalment 
demostrat en tema COVID, un acompanyament de 
suport, de representativitat i lobby constant.
I per a que així es pugui portar a terme, les tres orga-
nitzacions des del nostre coneixement i experiència, 
tal i com ho hem fet durant els últims anys, ens po-
sem a disposició de tots els governs catalans i locals, 
agents socials i econòmics i ciutadania en general, per 
tal de col·laborar i sumar esforços, en el desenvolupa-
ment d’aquesta reconstrucció econòmica sostenible, 
inclusiva i social a l’Anoia, amb l’objectiu de vetllar 
per garantir un ecosistema empresarial de futur, ga-
rantir la cohesió social, i vetllar perquè la comarca 
de l’Anoia siguin competitiva per viure i treballar-hi.
Cal que hi hagi una concertació territorial, equitativa, 
plural i representativa dels diferents àmbits de la soci-
etat. L’empresa, les persones treballadores i l’adminis-
tració, sobre la base del compromís, el consens, l’escol-
ta activa, la imparcialitat, al marge de colors polítics.
Des del compromís amb el territori i les persones, 
volem compartir i construir entre tots una estratè-
gia unitària i ferma que permeti viure, treballar i 
créixer a l’Anoia. 

Unió General de Treballadors/CCOO Comissions Obreres / Unió Empresarial de l’Anoia

Manifest per l’impuls i la reactivació econòmica de l’Anoia
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CONSULTA LES 
NOSTRES 

PROPOSTES



Pocs minuts després 
de saber-se de la de-
tenció del president 
Puigdemont a Sarde-

nya, Pedro Sánchez, secretari 
general del PSOE i President 
del govern d’Espanya decla-
rava: “Puigdemont tiene que 

comparecer y someterse ante la justicia”.
No va dir declarar o responder, va dir “some-
terse” Per què el “presidente del gobierno de 
España” va utilitzar justament aquesta paraula 
i no una altra?. Anem a veure què en diu el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española del significat de someter.
Someter: (Del lat, submittere. 1 Sujetar, hu-
millar una tropa o una facción. 2 Conquistar, 
subyugar, pacificar un pueblo, una provincia, 
etc. 3 Subordinar el juicio, decisión o afecto pro-
pios a los de otra persona.
Pedro Sánchez explica en una paraula quin 
destí vol per als catalans: sotmetre’ns per tres-
cents anys més. No crec que hagi estat un lap-
sus, sinó que l’ha traït el subconscient. O és 
això o és que ja ni dissimulen.
Tant els fa que la justícia europea li doni la 
raó a Puigdemont una vegada i una altra, els 
espanyols ens volen sotmesos a la Justicia es-
pañola que, com tothom sap, és més espanyola 
que justícia. Quan es tracta dels drets dels ca-
talans, la cúpula judicial -caducada fa més de 
dos anys i mig- aplica la doctrina del “A por 
ellos” i es passen pel folre tots els drets perso-
nals, socials o nacionals.

Estem parlant del president del govern més 
d’esquerres de la història d’Espanya. És format 
pel PSOE i per Unidas Podemos i amb el su-
port parlamentari d’ERC. Mai podrem trobar a 
Espanya un govern més progressista, almenys 
sobre el paper. Si els més progressistes, que a 
més necessiten els nostres vots per seguir go-
vernant, només ens volen sotmesos, què po-
dem esperar d’Espanya els propers cent anys?
Carles Puigdemont m’ha demostrat que no cal 
que pateixi per ell, sap defensar-se de la millor 
manera: plantant cara i sense rendir-se mai. 
Potser per això tenen tantes ganes de sotme-
tre’l. Pels que sí que pateixo és pels altres 3.600 
perseguits per aquesta mena de plaga bíblica 
contra els catalans en què s’ha convertit la 
justícia espanyola. Gent com en Pesarrodona, 
Eduard Garzón, Tamara Carrasco, Txevi Bui-
gas i tants i tants d’altres que pateixen la perse-
cució innoble i injusta de tot l’aparell repressor 
d’Espanya sense que els tribunals europeus els 
puguin protegir. Quan el futur d’un català de-
pèn de la justícia espanyola, té molt mala peça 
al teler.
En aquest estat de coses, si tot el que ens pot 
oferir un govern d’esquerres espanyoles és que 
ens hem de sotmetre, només em queda dir alt 
i clar: que es fotin la seva Espanya pel cul. 

Ens volen sotmesos Verdaguer, cent anys d’enyor

JAUME SINGLA
@jaumesingla

El 16 de febrer de 2002, la ses-
sió núm. 44 de Poesia Viva 
d’Igualada es va dedicar a 
mossèn Cinto en el cente-

nari de la seva mort. El gran poeta 
català havia nascut a Folgueroles el 
17 de maig de 1845 i morí a Vil·la Jo-

ana (Vallvidrera) el 10 de juny de 1902. Havia viscut, 
tan sols, cinquanta-set anys. Des de la mort n´havien 
passat cent, d’anys. D’aquí que es pogués anunciar l’ac-
te com a “cent anys d’enyor”. Aquells dies, Poesia Viva 
va arrodonir aquests records amb un altre acte iguala-
dí, a l’aixopluc d’unes altres parets: les de “Cal Ble”, a la 
rambla de Sant Isidre, llavors plenament vigents i avui 
enyorades.
A l’Aurora s´hi va convidar Josep Colet i Giralt, presi-
dent de Poesia Viva de Barcelona. La notícia actual, 
trista i irreversible és que ha mort aquest darrer 15 de 
setembre. Colet tenia carpetes amb textos que havia es-
crit anys enrere per a una llarga tanda de conferències 
i es va proposar fer-ne síntesi. Havia de constrènyer a 
una hora allò que havia estat escrit per a deu. Els as-
sistents van assaborir en una hora la biogra�a apassio-
nant i resumida –i tan resumida!– de Jacint Verdaguer, 
el qual, després d’una vida plena però no massa llarga, 
hagué d’enfrontar-se –sobretot en els nou anys �nals– a 
molts problemes personals, de salut, de família, amb el 
clero i membres de la societat benestant de Barcelona. 
Però com que havia aconseguit endinsar-se en l’ànima 
del poble, aquest es va mostrar receptiu i per això el 
clergue poeta va tenir un enterrament multitudinari, 
realment sentit, que es demostrà als carrers de Barce-
lona. En la sessió-recordatori a l’Aurora s´hi va incloure 
una acurada fragmentació de poemes, recitats –i com!– 
pel barcelonès Jaume Rocosa i Mitjavila, que havia gua-
nyat l’any 2001 el Premi de Recitació Ciutat d’Igualada. 
Figures de la cultura, en morir mossèn Cinto, van es-
criure elogis sobre el sacerdot-poeta. Només com un 
exemple, Joan Maragall va sintetitzar que l’autor de 
L’Atlàntida i de Canigó “era un geni d’escriptor” i que, 
“en baixar de la muntanya, la nostra llengua va tornar 
a existir, viva i completa, popular i literària, tot d’una 
peça”. Que va venir en el precís moment, com els he-
rois, i aquesta és la seva glòria. Creà una realitat: escriu-

re per a tots en la seva terra”. Se’l destaca com a artífex 
del català modern. Poeta d’una literatura que reneix, a 
remolc del nou impuls del Romanticisme, rea�rmat de 
forma vigorosa en l’eclosió dels Jocs Florals. I també, 
que “va ser la veu d’un sacerdot de militància activa al 
servei d’una església catalana renaixent”.
És adient potser reproduir uns fragments d’un poema 
original del sacerdot anoienc Josep M. Borràs: “L’om-
bra de Mossèn Cinto”. L’autor es va imaginar una 
trobada entre un enterramorts i Verdaguer. [...] “En el 
misteri d’una nit gens clara, / de la tomba sortia Verda-
guer, i entre pluja i foscor, parlava encara / mossèn Cinto 
davant del vell fosser: [...] què diu de les nostres vides / 
aquest món impertinent? / –Que éreu jardí de �ors de 
poesia, / que sou l’estrella clara del matí / i que el millor 
poeta que hi havia / éreu vós –brot de menta i romaní– / 
[...] Que heu estat el millor de nostra terra / i un tresor de 
bellesa i santedat, / i que enmig de la pau i de la guerra 
/ heu portat els cervells a la vrîtat, [...] Els enlairats van 
trepitjar ma vida, / –aquella vida de cançons de neu– / 
i sempre van fer cas de la mentida / que fabricava algú 
de vora meu. / No vaig trobâ una veu que fos cristiana, 
/ ni una mà que oferís la caritat; / –el món és una mena 
de campana / que pels humils té un so molt esquerdat–. 
[...] tot volent-ne robar la santa dèria / de fer versos que 
el món pogués cantar... / [...] Dedicatòries, monuments i 
glosses, / no en vol el pobre cor que està enterrat; / quan 
tenen preu és al roser les roses / i no quan en el trau s’han 
assecat. / Digueu al món que guardi la lloança / pels po-
bres vius que busquen amistat, / que aquí només vivim 
amb l’esperança / de viure una feliç eternitat...

6  |  OPINIÓ Divendres, 1 d’octubre de 2021

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Si els més progressistes, que a més  
necessiten els nostres vots per a 

seguir governant, només ens volen 
sotmesos, què podem esperar d’Es-

panya els propers cent anys?

Sembla que Igualada no s’escapa 
de l’incivisme i els robatoris. I 
sinó que li expliquin al propietari 
d’aquesta bicicleta -o del que en 
queda d’ella-, aparcada davant de 
l’església de la Soledat.

LA FOTODENÚNCIA
Fes-nos arribar les teves queixes acompanyades d’una fotogra�a

 i les donarem a conèixer públicament.
Envia’ns un correu a: fotodenuncia@veuanoia.cat
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El canvi climàtic és una 
emergència que recla-
ma una acció urgent per 

part de tota la societat. Segons 
les Nacions Unides, la deman-
da mundial d’aigua augmenta-
rà entre el 20 i el 30 % perquè 
la població mundial arriba-
rà gairebé als 10.000 milions 
de persones el 2050. Aquest 
increment de la demanda es 
produeix en un context on 
els recursos hídrics disponi-
bles són cada vegada menors. 
Davant d’aquest escenari tots 
tenim la responsabilitat d’ac-
tuar contra el canvi climàtic. 
Especialment, els més joves 
són una peça fonamental per 
garantir un futur sostenible.

En aquest sentit, la sensibilit-
zació és imprescindible per 
generar una consciència am-
biental per preservar el medi 
ambient i els seus recursos, 
que són �nits i escassos, com 
és el cas de l’aigua. Per això, 
Aigua de Rigat ha posat a 
disposició de les escoles dels 

Educació ambiental per a un consum responsable de l’aigua

municipis de l’Anoia on ges-
tiona el servei d’aigua el seu 
programa educatiu Aqualogia. 
Completament digital i gratu-
ït, aquest programa utilitza re-
cursos interactius per apropar 
de forma lúdica el cicle inte-
gral de l’aigua als alumnes de 
primària i promoure la cons-
cienciació mediambiental. 

465 alumnes ja han accedit a 
Aqualogia en els tres darrers 
cursos, que s’ha digitalitzat 
per garantir l’accés a tots els 
continguts des de l’aula i des 
de casa. 225 alumnes han 

gaudit d’aquestes activitats 
interactives a través de l’accés 
digital en aquests cursos mar-
cats per la pandèmia.

Conscients que la sensibilitza-
ció ambiental ha de començar 
des de ben petits, Aqualogia 
apropa els cicles natural i urbà 
de l’aigua a escolars d’educació 
primària, i promou una acti-
tud responsable amb l’aigua i 
un comportament respectuós 
amb el medi ambient. Es pre-
senta l’aigua als més joves des 
d’una perspectiva que tracta 
de donar resposta als reptes 
i les oportunitats del nostre 
món actual i futur: intel·li-

gent, saludable i sostenible. 
Mitjançant vídeos, jocs i ex-
periments, els alumnes poden 
treballar a l’aula quins usos es 
fa de l’aigua al seu centre esco-
lar, com arriba aquest bé bàsic 
a les seves llars o quins tracta-
ments són necessaris per po-
der beure-la o per retornar-la 
correctament al medi natural.

Aqualogia mostra als alum-
nes com cuidar un recurs es-
càs i la necessitat de fer-ne un 
consum responsable per les 
conseqüències que té sobre 
el medi ambient, la societat i 
l’economia. Aquestes activitats 
estan adaptades a cada nivell 
educatiu i el professorat troba-
rà una eina didàctica adapta-
da al currículum de cada cicle 
perquè puguin seguir tractant 
el tema al llarg del curs. 
Aigua de Rigat va començar a 
implementar el programa du-
rant el curs escolar 2013/2014. 
La valoració tant del profes-
sorat i dels alumnes ha estat 
sempre positiva. Els centres se 

senten satisfets de poder dis-
posar d’aquestes eines i po-
der treballar nous continguts 
d’una forma amena i partici-
pativa. I, Aigua de Rigat, com 
a professionals al servei de les 
persones, se sent orgullosa 
d’aportar els seus coneixe-
ments a la formació dels es-
tudiants.

Ara que s’inicia un nou curs 
escolar, Aigua de Rigat vol re-
cordar a les escoles que tenen 
aquest recurs a la seva dispo-
sició. La companyia té el com-
promís de seguir difonent la 
importància de cuidar l’aigua 
i conscienciar de la necessitat 
de preservar el medi ambi-
ent, i Aqualogia és una eina 
fonamental en aquest objec-
tiu. L’educació ambiental dels 
més joves és estratègica  per 
avançar en el compliment 
dels Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible establerts 
per les Nacions Unides. Per-
què el futur del planeta és a 
les seves mans.

A Aigua de Rigat, sabem que el futur del planeta està en 

mans dels més petits i, per això, dins el marc del nostre 

compromís amb les persones i el desenvolupament 

sostenible, liderem projectes de sensibilització i 

educació mediambiental com Aqualogia.

És un programa educatiu gratuït i completament digital 

per als centres escolars dels municipis on gestionem el 

servei d’aigua. Aqualogia utilitza recursos interactius 

per apropar el cicle integral de l'aigua als alumnes i 

promoure la conscienciació mediambiental.

Perquè impulsar l'educació ambiental avui és la millor 

manera de garantir un futur sostenible.

aiguaderigat.cat/programes-educatius

Aqualogia, el programa 
educatiu de l’aigua

“Amb el programa edu-
catiu Aqualogia, Aigua 

de Rigat aposta per 
la conscienciació am-
biental dels més joves 
de casa i apropa a les 
escoles continguts per 

conèixer de forma lúdi-
ca el cicle de l’aigua.”

“465 alumnes ja han 
accedit a Aqualogia en 
els tres darrers cursos, 

que s’ha digitalitzat per 
garantir l’accés a tots 
els continguts des de 
l’aula i des de casa.”
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Dos detinguts per 
cinc robatoris en 
botigues 
d’alimentació a 
Igualada i Montbui

Torna demà la Jornada Gastronòmica de les Plantes 
Oblidades, amb prop d’un centenar d’activitats

Els Mossos de la comissaria 
d’Igualada van detenir el passat 
28 de setembre a dos homes, 
de 22 i  25 anys, de nacionalitat 
espanyola, i veïns d’Igualada i 
Vilanova del Camí, com a pre-
sumptes autors de cinc robato-
ris amb força, dos d’ells en grau 
de temptativa.
Les detencions són el resultat 
d’una investigació, iniciada a �-
nals de juliol. El primer fet es va 
produir el 28 de juliol a la ma-
tinada. Els lladres van entrar en 
un establiment d’alimentació 
d’Igualada, van forçar una por-
ta i es van emportar quatre per-
nils. El segon robatori va ser el 4 
d’agost a la nit, també a Iguala-
da. En aquest cas els autors van 
forçar una persiana enrotllable 
d’un bar i es van emportar be-
gudes i menjar. L’endemà es va 
produir una altre robatori, però 
en aquesta ocasió va ser en un 
supermercat de Santa Margari-
da de Montbui. Els lladres van 
forçar una porta i es van em-
portar begudes alcohòliques 
valorades en més de 1.000€.
Dies després en aquest mateix 
supermercat hi va haver dos 
intents de robatori, però en 
aquests fets els autors no van 
aconseguir entrar.
Els investigadors, juntament 
amb la col·laboració de la Po-
licia Local de Montbui, van 
poder concloure que en tots 
els casos es tractava dels ma-
teixos autors. 

Igualada

Les activitats es faran 
al llarg de dissabte, al 
pati de les Escolàpies, 
a l’Ateneu, a la plaça 
de l’Espai Cívic Cen-

tre i a les places i 
carrers adjacents

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Departament de la Vi-
cepresidència i de Políti-
ques Digitals i Territori 

iniciarà el novembre vinent les 
obres del nou enllaç d’Igualada 
a la ronda Sud (C-37), que ha 
adjudicat per un import de 12,2 
MEUR i un termini d’execució 
de 18 mesos. L’enllaç estarà for-
mat per dues rotondes i un vial 
d’un quilòmetre.  Aquest vial 
tindrà dos carrils, un per sentit, 
de 3,50 metres d’amplada i dos 
vorals d’1 metre cadascun. 
El traçat inclou dues estructu-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Col·lectiu Eixarco-
lant organitza demà 
dissabte la Jornada 

Gastronòmica de les Plantes 
Oblidades, que arriba a la 6ª 
edició, i oferirà als visitants 
més d’un centenar d’activitats 
repartides en 12 blocs temà-
tics: xerrades tècniques, �ra 
de productes silvestres i va-
rietats tradicionals amb una 
setantena d’expositors, tallers 
familiars i tallers per adults, 
tasts, sortides etnobotàniques, 
dinar silvestre, etnobotànica 
en directe, xerrades aplicades, 
activitats infantils, actuacions 
musicals, píndoles etnobotà-
niques.
La Jornada compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada, el Consell Comar-
cal de l’Anoia, la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, i és possible gràcies 
a la participació de més de 150 
voluntaris i voluntàries vin-
guts d’arreu del país. Segons 
Marc Talavera, president del 
Col·lectiu Eixarcolant “aques-
tes dades indiquen la consoli-
dació i atractiu de la Jornada, i 
posen de relleu la necessitat de 
potenciar-la per tal que esde-
vingui any rere any un motor 
de canvi del model productiu 
i de consum”.
I és que un dels objectius 
principals d’aquesta Jornada 
és donar veu als coneixements 
tradicionals transmesos de ge-
neració en generació per tal 

que, degudament actualitzats, 
esdevinguin els fonaments in-
dispensables a partir dels quals 
innovar i transformar la ma-
nera mitjançant la qual produ-
ïm i consumim aliments. Jana 
Peters, coordinadora de la Jor-
nada, a�rma que “cal conèixer 
tot el potencial de les espècies 
silvestres comestibles i les va-
rietats tradicionals per tal de 
poder apro�tar de forma e�-
cient i sostenible els recursos 
que ens ofereix l’entorn, fet in-
dispensable per avançar vers 
la sobirania alimentària, per 
afrontar l’emergència climàti-
ca, i per combatre el despobla-
ment rural”.

Un centenar d’experts
L’edició d’enguany reunirà més 
d’un centenar d’experts en 
matèria de plantes silvestres 
comestibles i varietats agríco-
les tradicionals, que seran els 
encarregats de donar vida als 
12 grans blocs temàtics en els 
quals s’estructuren les activi-
tats. Enguany, a més, s’afegeix 
un bloc addicional, la Jorna-
da pel Clima, organitzada pel 
moviment Fridays for future, 

Les obres de l’enllaç amb la Ronda Sud 
s’iniciaran el mes de novembre

que posarà el focus en la im-
portància de donar resposta a 
l’emergència climàtica.
Activitats tan diverses com 
un tast de cruixents silvestres, 
una xerrada sobre el procés 
de domesticació vegetal, una 
demostració de la cuina mar-
roquina de la malva, un taller 
familiar d’elaboració de barre-
tes energètiques, un taller de 
cuina de romàs, una passejada 
gastronòmica amb tastet �nal, 
un àpat exclusivament amb 
productes silvestres i locals, o 
una �ra on passejar i trobar 
productes d’allò més sorpre-
nents, conformen un petit 
tastet del que els visitants tro-
baran a la Jornada Gastronò-
mica de les Plantes Oblidades. 
Albert Castells, responsable 
de la coordinació de tots els 
voluntaris i voluntàries de la 
Jornada, indica que “es un dia 
únic, màgic, que tothom hau-
ria de viure per ser conscient 

que tot allò que imaginem se-
rem capaços d’aconseguir-ho.
La Jornada demostra que si 
com a societat ens creiem que 
cal canviar el model agroali-
mentari, sens dubte que ho 
aconseguirem” Totes les per-
sones interessades en assistir 
a la Jornada poden consultar 
i descarregar el programa de-
tallat a la web del Col·lectiu 
Eixarcolant. 
Les activitats es desenvolupa-
ran al llarg de tot el dissabte, 
al pati de les Escolàpies, al 
Teatre de l’Ateneu, a la pla-
ça de l’Espai Cívic Centre i a 
les places i carrers adjacents. 
Moltes de les activitats són de 
participació lliure, si bé al-
gunes requereixen inscripció 
prèvia. Tota la informació es 
troba disponible a la pàgina 
web www.eixarcolant.cat, on 
es poden realitzar les inscrip-
cions per aquelles activitats 
que ho requereixin.

res per salvar la riera Garrigo-
sa, primer, un pont amb una 
longitud d’uns 26,5 metres i el 
riu Anoia, després, amb un vi-
aducte d’uns 115 metres en tres 
vans de 55, 35 i 25 metres. Un 
cop passat el riu Anoia, el traçat 
connecta amb la trama urbana 
d’Igualada; en concret, amb el 
carrer del Rec, a l’altura del car-
rer de la Misericòrdia, mitjan-
çant una rotonda.
Per connectar la xarxa urbana 
d’Igualada amb el camí del riu, 
paral·lel al riu Anoia pel seu 
marge dret, s’han previst vore-
res habilitades per a vianants 

i ciclistes al viaducte sobre el 
riu Anoia que connecten amb 
la xarxa de camins existent en 
el riu.
Aquesta actuació comportarà 
una redistribució dels trànsits 

a l’entorn de la ciutat d’Iguala-
da. El nou accés captarà més 
de 7.000 vehicles diaris i farà 
que 4.200 vehicles que actual-
ment travessen Igualada dei-
xin de fer-ho. 
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E ls sindicats UGT, 
CCOO  i la patronal 
comarcal, UEA fan un 

front comú d’acció per “liderar 
conjuntament  i instar a l’admi-
nistració, la necessitat urgent 
d’actuació per a la reconstruc-
ció econòmica, sostenible, in-
clusiva i social de la comarca”. 
Una vegada més, el consens 
i aliança entre sindicats i pa-
tronal permet que -davant la 
realitat detectada per a perso-
nes treballadores i empreses de 
la comarca- s’impulsi aquesta 
unitat per fer front per un can-
vi i aposta ferma per rebaixar 
l’índex d’atur, apostar per la 
formació i capacitació de la 
seva gent i per un canvi de mo-
del productiu basat en ocupa-
ció de qualitat i els sectors que 
aportin valor afegit, de futur, 
innovadors per guanyar com-
petitivitat, consolidant l’aposta 
empresarial existent, l’especia-
lització i fomentant la seva mi-
llora i creixement. 
A través del “Manifest per l’im-

Sindicats i UEA fan una crida en un manifest “a la necessitat 
urgent” per a reactivar l’Anoia

puls i la reactivació econòmica 
de l’Anoia”, sindicats i patro-
nal fan una crida per tal que 
es defensi i s’apliqui un canvi i 
una estratègia de futur ferma, 
que a més, permeti un equi-
libri ponderat entre activitat 
empresarial amb mà d’obra de 
qualitat, paisatge i residència 
i un model territorial sosteni-
ble i respectuós amb el medi 
ambient, a grans trets. Entre 
d’altres peticions que es fan 
des de les tres organitzacions 
és la necessitat d’una societat 
més justa i cohesionada; que 
es generi ocupació estable i de 
qualitat -especialment, en el 
cas de dones, joves i persones 
aturades de llarga durada-; que 
s’impulsi l’activitat econòmica 
i empresarial de la comarca 
amb infraestructures i mobili-
tat sostenible, inversions, visi-
bilitat i reforç de la indústria; 
i també, la modernització de 
l’administració pública, on els 
tràmits siguin àgils, fàcils i ac-
cessibles per a tothom.
Aquest manifest també posa 
en valor el paper de les entitats 

econòmiques i socials com a 
agents claus de transformació 
per la seva proximitat, experi-
ència i acompanyament dels 
seus col·lectius; i es posen a 
disposició de tots els governs 
catalans i locals, agents socials 
i econòmics i ciutadania en 
general, per tal de col·laborar 
i sumar esforços en el desen-
volupament d’aquesta recons-
trucció. 
El manifest ha estat presentat i 
llegit en roda de premsa davant 
els mitjans de comunicació i ha 
comptat amb l’assistència de 
Francesc Rica, secretari gene-
ral d’UGT d’Anoia, Alt Pene-
dès i Garraf; Josep M. Romero, 

secretari general de CCOO del 
Baix Llobregat, Alt Penedès, 
Anoia i Garraf; i Joan Domè-
nech, president de la Unió Em-
presarial de l’Anoia (UEA). 
El “Manifest per l’impuls i la re-
activació econòmica de l’Ano-
ia” serà entregat a l’administra-
ció pública, amb l’objectiu de 
fer arribar directament aquesta 
necessitat urgent d’actuació per 
a la reconstrucció econòmica i 
social de la comarca. 
El president de la UEA, Joan 
Domènech, ha deixat clar que 
la millor manera de treballar 
és “anar tots junts” i ha posat 
d’exemple el con�nament de la 
Conca d’Òdena, en què Ajun-

taments i polítics de diferents 
colors es van posar d’acord. Per 
això, apunta que aquest docu-
ment ha de ser un “toc d’aten-
ció cap als polítics perquè ve-
gin que hem de remar tots cap 
a la mateixa direcció”.
Des de la UGT, el secretari ge-
neral del sindicat a la comar-
ca de l’Anoia, Francesc Rica, 
ha explicat que, malgrat que 
les dades d’atur no són molt 
pitjors que abans de la pandè-
mia, “la qualitat de l’ocupació 
sí”. A més, ha apuntat que els 
preocupa que “no sapiguem 
gestionar de forma conjunta la 
pluja de diners que Europa està 
repartint als territoris i, per 
tant, tornem a prendre el tren 
a l’Anoia”.
En aquest sentit també s’hi ha 
referit el secretari general de 
CCOO al territori, Josep Ma-
ria Romero, que ha dit que els 
fons Next Generation poden 
ser molt importants per l’Ano-
ia i, per això, ha reclamat una 
“participació activa” de les pa-
tronals i els treballadors en la 
gestió d’aquests fons.

XV. IMPREZA. FORESTER. Sabem més bé que ningú com cal protegir la teva vida, però 
també tot allò que et fa sentir viu. Tria el teu model Hybrid amb màxima seguretat de sèrie.

MÉS SEGURETAT. MÉS EFICIÈNCIA. MÉS SUBARU QUE MAI.
JOAN SAN JOSÉ 

AUTOMÒBILS, S.L.
Av. Europa, 4 · Nau 2. Igualada

Telf.: 93 801 91 45

*

Finançament del vehicle Subaru Impreza 2.0 Hybrid Urban CVT. Preu al comptat: 31.250,00 €. Preu finançant: 31.250,00 €. Entrada: 12.105,95 €. Termini: 48 mesos, 1 quota de 218,15 €, 46 quotes de 
229,00 € i 1 quota de 13.742,23 €. Tipus deutor fix: 6,95%. TAE: 8,44% (tant la TAE com la primera quota poden variar lleugerament segons el dia de la signatura del contracte i de la data de pagament 
de les quotes). Comissió d’obertura finançada: 3,50 % 670,04 €. Interessos: 4.680,29 €. Import total del crèdit: 19.814,09 €. Cost total del crèdit: 5.350,33 €. Import total carregat: 24.494,38 €. Preu 
total a terminis: 36.600,33 €. En cas que el dia de la contractació sigui el 9/5/2021 i el primer pagament el 2/6/2021. Oferta vàlida fins al 31/7/2021. Sistema d’amortització francès. Finançament sotmès 
a l’estudi i l’aprovació de Santander Consumer Finance, SA.

Des de 229€/Mes*

Entrada 12.105,95 €. 48 mesos
TAE 8,44%. Última quota 13.742,23 €

GAMMA

SUBARU HYBRID
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L’Octubre Solidari 
comença demà amb 
la 9a Mostra d’Enti-
tats a Cal Font
Igualada enceta una nova edi-
ció de l’Octubre Solidari, un es-
deveniment que arriba aquest 
any a la seva dissetena edició. 
L’any 2005 va iniciar-se a pro-
posta de la Comissió Igualada 
Solidària, que acull les entitats 
locals que treballen ens els àm-
bits de la cooperació i la solida-
ritat, i l’Ajuntament d’Igualada.
Aquest any, les activitats de 
l’Octubre Solidari recuperen 
una certa normalitat amb ac-
tivitats presencials, tot i que 
limitades pels aforaments es-
tablerts. Es realitzaran un total 
de 18 activitats i la 9a Mostra 
d’Entitats, que serà el primer 
acte de l’Octubre Solidari, 
demà dissabte.
La mostra serà de 18h a 21h 
a la Plaça de Cal Font, entre 
carrer Aurora i carrer del Clos 
amb un doble objectiu: que 
les entitats que formen part 
d’Igualada Solidària donin a 
conèixer els projectes que duen 
a terme aquí i a diferents llocs 
del món i que els igualadins i 
igualadines, puguin conèixer 
aquestes entitats i com hi po-
den col·laborar. Hi participa-
ran 16 de les 22 entitats que 
integren Igualada Solidària.
La Mostra anirà acompanyada 
d’ambientació musical a càrrec 
del grup igualadí “Els Músics 
del Parc” i del músic salvado-
reny resident a Igualada, Odo-
ardo Torres. S’habilitarà un re-
cinte tancat, amb una entrada i 
una sortida per tal de controlar 
l’aforament.
Des d’inicis d’octubre i �ns a 
mitjans de novembre s’organit-
zaran 18 activitats adreçades a 
diferents públics que inclouen 
conferències, cinema, esport, 
presentacions de llibres, expo-
sicions i tallers.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’aeròdrom acollirà 
demà dissabte 2 d’oc-
tubre a més de cent 

persones amb algun tipus de 
discapacitat, als seus acompa-
nyants i al públic en general 
per a celebrar la tercera Jorna-
da d’Aviació Adaptada, un dia 
on les persones amb alguna 
discapacitat podran volar en 
avionetes, ultralleugers, trikes, 
autogirs i vols a vela. 
Els protagonistes del dia seran 
les persones amb discapacitat 
però la jornada està pensada 
per a tothom. Familiars, amis-
tats i públic en general que po-
dran gaudir de l’espectacle de 
veure aterrar i enlairar-se avio-
netes constantment, d’un espai 
�ral relacionat amb el món de 
l’aviació i/o la discapacitat, de 
servei de bar, música, speaker 
i paella popular.

A partir de les 10 del matí
La jornada començarà a les 
deu del matí i acabarà a les sis 
de la tarda, durant tot aquest 
temps, està previst que un total 
de 100 persones amb alguna 
discapacitat s’enlairin, en total, 
es calcula que unes 200 mani-
obres tindran lloc a l’aeròdrom 
d’Igualada-Òdena. Tot i que, 
tots els avions no estaran adap-
tats, es treballarà amb volun-
tariat especialitzat per poder 
facilitar l’accés als avions per 
parts de les persones amb dis-
capacitat.
Les persones que vulguin par-
ticipar, tant fent voluntariat 
com persones amb discapacitat 
que vulguin volar poden ins-
criure’s a través de la web www.
aviacioadaptada.cat
L’organització posa a disposi-
ció de tothom el servei gratuït 

Demà, l’aeròdrom acollirà la Jornada d’Aviació 
Adaptada, amb un centenar de discapacitats

d’autobusos adaptats, uns que 
faran el trajecte des de Barce-
lona i un que estarà tot el dia 
recollint persones des de l’es-
tació de tren i des de diferents 
punts d’Igualada �ns a l’aerò-
drom. Aquest servei és gràci-
es a la gentilesa de Transports 
Masats i el Consell Comarcal 
de l’Anoia.
Amb aquest projecte, l’aerò-
drom d’Igualada-Òdena di-
buixa un nou nínxol d’activitat: 
l’aviació adaptada, una oportu-
nitat de negoci i desenvolupa-
ment econòmic per al territori 
a l’hora que posa en valor la 
sensibilització pel món de la 
discapacitat.

En aquest sentit, algunes de 
les empreses aeronàutiques 
instal·lades a l’aeròdrom han 
començat a desenvolupar el 
seu projecte de negoci al vol-
tant d’aquest model. Així, per 
exemple, la nova escola de vol 
per a persones amb discapaci-
tat del Club Esportiu de Las Si-
llas Voladoras està a punt d’ar-
rancar, i escoles com Aircat�y 
ja tenen disponibles ultralleu-
gers adaptats per a ser pilotats 
per persones amb mobilitat 
reduïda, entre altres iniciatives.

La Jornada 
s’internacionalitza
Enguany, la jornada compta-

rà amb un participant molt 
especial. Es tracta del pilot i 
bioquímic Philippe Carette, 
col·laborador de la Universi-
tat d’Enginyeria Aeronàutica 
i Aeroespacial de Toulouse 
ISAE-SUPAERO, on està li-
derant un projecte d’adaptació 
universal desenvolupant un 
exoesquelet que serà capaç de 
moure les cames de persones 
sense mobilitat per a pilotar 
avions. Carette, que es mou en 
cadira de rodes, arribarà volant 
des de França amb el seu avió 
MCR4S de quatre places adap-
tat amb una adaptació disse-
nyada per ell.
L’activitat és una iniciativa de 
l’associació Aviació Adaptada 
i l’administració ha estat molt 
a prop del projecte, així, Aero-
ports de Catalunya, Federació 
Catalana Aèria, Ajuntament 
d’Igualada, Ajuntament d’Òde-
na, Consell Comarcal i Grup 
Àuria recolzen dea manera 
molt directa tota la producció 
de l’esdeveniment, dedicant 
recursos econòmics i humans. 
A més, s’hi han abocat desinte-
ressadament i molt activament 
empreses i entitats, més de 100 
persones voluntàries.
D’altra banda, cal destacar el 
suport d’altres entitats i em-
preses que s’han fet seu també 
el projecte i s’hi han abocat de 
manera desinteressada com 
Masats Transport, ONCE, Ex-
cavacions Anoia, Grà�ques 
Pons, Volotea, Ultramàgic, Mi-
rallestres, Cuetara, cafès Ma-
meSam, Aigua Sant Aniol, Na-
cex, Aircat�y, Gra�ks, Forn de 
Cabrianes, Club de Vol a Vela 
Igualada-Òdena, Aeroclub 
de Reus, Aeroclub de Catalu-
nya, Ràdio Sala, Centre Josep 
Orgué i el Consorci de l’Aerò-
drom d’Igualada-Òdena.

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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2 d'OCTUBRE de 2021

Aeròdrom Igualada - Òdena JORNADA DE VOL PER A
PERSONES AMB
DISCAPACITAT

www.aviacioadaptada.cat

Col·laboradors

Amb el suport de:
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La formació que lidera 
Marc Castells reclama 

a la Generalitat que 
garanteixi que tots els 
alumnes que ho dema-

nin tinguin plaça

Poble Actiu vota en  
contra del pressupost 
municipal
Poble Actiu va votar dimarts en 
contra de les ordenances i els 
pressupostos de l’Ajuntament 
d’Igualada per l’any 2022 perquè 
el govern Castells no ha inclòs 
les seves tres propostes. La regi-
dora de Poble Actiu, Neus Car-
les, va argumentar el sentit del 
vot dient que les tres propostes 
són “de mínims” per afrontar la 
crisi econòmica i social com a 
conseqüència de la pandèmia. 
Les propostes que plantejaven 
eren la recuperació de la Llar 
d’infants del Districte Llevant, 
la compra i rehabilitació d’ha-
bitatges buits per acollir casos 
d’emergència social i la cons-
trucció de nous carrils bicicleta. 
Les ordenances �scals inclouen 
dos canvis que des de la candi-
datura municipalista es valoren 
positivament: la boni�cació 
d’impostos per la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques i 
l’augment de l’IBI a les grans 
superfícies comercials. Respec-
te a les plaques solars fotovol-
taiques, el regidor Pau Ortínez, 
va destacar que porten dos anys 
reclamant la rebaixa per pro-
moure la instal·lació de plaques 
solars fotovoltaiques i que, �nal-
ment, la seva proposta s’ha in-
corporat. I respecte a l’augment 
de les ordenances a les grans 
superfícies comercials, valoren 
positivament que l’Ajuntament 
“pugui recaptar 71.000€ anuals 
dels grans supermercats“ i re-
clamen que aquests ingressos 
es destinin a promoure el petit 
comerç. Tot i això, les orde-
nances no inclouen el criteri de 
progressivitat �scal, que serviria 
“per donar resposta a la crisi 
que vivim”. 
La primera proposta de Poble 
Actiu era recuperar la llar d’in-
fants al districte Llevant per 
completar l’oferta pública que 
representen l’escola Gabriel 
Castellà i l’institut Badia i Mar-
garit. La regidora Neus Carles, 
va exposar que l’objectiu és que 
totes les famílies tinguin garan-
tida una llar d’infants pública “a 
menys de 10 minuts de casa”.
La segona era invertir una 
quantitat econòmica important 
per la compra d’habitatges buits 
i la rehabilitació per garantir 
que l’Ajuntament disposa d’ha-
bitatges per casos d’emergència 
social. La tercera era ampliar la 
xarxa de carrils bicicleta amb 
l’adequació de tres carrers per 
acollir un carril bici. La propos-
ta pretenia transformar quatre 
eixos amb la instal·lació de car-
rils bicicleta: la Ctra. de Man-
resa, l’Av. Barcelona, l’Avinguda 
Pau Casals i el carrer del Rec.  

REDACCIÓ / LA VEU 

N ou ball de bastons 
entre ERC i el partit 
que governa la ciutat, 

Junts per Igualada (Pdecat). 
En aquesta ocasió, per un car-
tell en el qual els republicans 
fan referència a l’IBI, precisa-
ment en uns dies on l’Ajunta-
ment ha aprovat una lleugera 
disminució d’aquest impost 
per al 2022. 
En un comunicat, ERC de-
nuncia que el govern de la ciu-
tat els ha “censurat” un cartell 
en què parlen d’aquest impost, 
i que han demanat “�ns a 3 
vegades” permís per penjar un 
cartell però el govern no els ho 
ha permès. Des d’ERC asse-
guren que “és una vulneració 
�agrant de drets i de llibertat 
ideològica” i asseguren que “el 
penjarem igualment perquè és 
una censura injusta i arbitrà-
ria”. Des d’Esquerra recorden 
que “prohibir i sancionar a qui 
penja cartells no és una acti-
tud democràtica o tolerant” 
com ja vam veure “durant l’1 
d’octubre de 2017”. 
En el cartell en qüestió els re-
publicans expliquen la situa-
ció �scal d’Igualada assegu-
rant que “és la ciutat mitjana 
amb els impostos més cars de 
Catalunya” i que el govern de 
Castells “ha apujat 40 milions 
d’euros l’IBI als igualadins i 
igualadines”. 
ERC diu que “no podem pen-
jar el cartell perquè el govern 

Nova picabaralla entre ERC i Pdecat 
a Igualada, ara per un cartell

REDACCIÓ / LA VEU 

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

risme, Jordi Marcè, han rebut 
aquest dimarts a la presidenta 
de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç 
de la Diputació de Barcelona, 
Eva Menor i la Diputada dele-
gada de Turisme, Abigail Gar-
rido, per realitzar diverses reu-
nions de treball centrades en el 
desenvolupament del turisme a 
la capital de l’Anoia.
La primera reunió ha comp-
tat, també, amb la presència de 
Magí Senserrich, President de 
Fira d’Igualada, que després del 
cap de setmana de FirAnoia ha 
pogut exposar a les diputades la 
tasca que es realitza des de l’en-

municipal vol amagar el que 
nosaltres destapem”. De fet 
des d’ERC asseguren que “si 
haguéssim fet un cartell afa-
lagant al govern, no hi hagués 
hagut cap problema per pen-
jar-los”.
Des d’Esquerra asseguren que 
“no s’ha censurat abans a cap 
organització política malgrat 
que des de fa molts anys que 
els partits polítics han penjat 
cartells de tot tipus, no només 
electorals, anunciant in�nitat 
d’actes”. De fet des d’ERC re-
corden que “el PDeCAT Igua-
lada ha penjat molts cartells 
anunciant diferents coses fora 
de període electoral i no s’han 
censurat a ells mateixos. Per 
què ara sí?”

Per al govern, ERC vol 
convertir Igualada en 
la Barcelona de Colau
“L’espai públic és de tothom, i 
per això cal que el cuidem en-
tre tots. Els botellots, els gra-

�tis, empaperar parets, llançar 
papers a terra i també penjar 
cartells on no està permès, és 
incivisme. Per aquest motiu 
defensem fermament que cal 
combatre aquestes conductes 
per mantenir una ciutat neta i 
ordenada. Aquest és un deure 
de tota la ciutadania, però en-
cara més per aquells que han 
de donar exemple perquè os-
tenten responsabilitats, com 
és el cas dels partits polítics”.  
Així de contundent s’ha ex-
pressat Junts per Igualada da-
vant aquesta polèmica sobre el 
cartell dels republicans. 
“Aquests darrers dies ERC 
Igualada ha volgut fer batalla 
política penjant uns cartells de 
propaganda en llocs no auto-
ritzats. L’actuació només pre-
tenia embrutar un dels plens 
més importants de l’any, que 
és el de l’aprovació dels pres-
supostos del 2022, al qual ERC 
no va fer cap aportació. A falta 
de projecte, segueixen amb el 
victimisme i una política de 
baix nivell, omplint la ciutat 
de falsedats i fake news”, recal-
ca el partit de Marc Castells, 
vinculat al Pdecat.
Per a Junts per Igualada “els 
partits polítics, entitats i ciu-
tadania en general, disposen 
d’espais públics expressament 
habilitats per aquest tipus de 
publicitat. Junts per Igualada 
no permetrà que ERC conver-
teixi Igualada en la Barcelona 
de Colau, on impera el desga-
vell i l’incivisme descontrolat”.

Junts per Igualada de-
mana a la Generalitat 
que s’ampliï el Milà i 
Fontanals amb fons  
Next Generation

Aquest curs 21-22 més de 500 
alumnes es van quedar sen-
se plaça a la preinscripció pels 
graus de Formació Professional 
que s’ofereixen a l’Institut Milà i 
Fontanals.  Aquest fet no és nou 
ja que el curs anterior també 
van quedar molts alumnes sen-
se poder matricular-se.  És per 
aquest motiu que des de Junts 
per Igualada han reclamat a la 
Generalitat que garanteixi una 
plaça per a tots aquells estudi-
ants que vulguin apostar per 
continuar la seva formació més 
enllà de l’ESO. 

La formació de l’equip de go-
vern d’Igualada, que encapçala 
l’alcalde Marc Castells, ha ex-
plicat que “des d’Igualada por-
tem anys treballant pel talent, 
apostant per l’educació i pels 
estudis post obligatoris, i exigim 
a la Generalitat que no talli les 
ales a centenars de joves que 
han decidit continuar estudiant 
i apostant pel seu futur”. Junts 
per Igualada recorda que aquest 
curs 21-22 des de l’Ajuntament  
ja s’ha apostat fermament per la 
formació professional ampliant 
els estudis impartits per l’esco-
la municipal d’art La Gaspar 
Camps, però amb cap �nança-
ment per part del departament 
d’Educació de la Generalitat.
La solució “és que s’ampliï l’ins-
titut Milà i Fontanals per enca-
bir més estudis i una nova zona 
de laboratoris, que serviran per 
formar a futurs treballadors i 
treballadores del país”.  
Junts per Igualada ho té clar 
quan a�rma que “tenim una 
oportunitat única d’ampliar 
l’institut i és per mitjà dels fons 
de recuperació europeus Next 
Generation. Aquests fons tam-
bé �nancen inversions en l’àm-
bit de la formació professional 
i esperem que la Generalitat no 
deixi escapar aquesta oportuni-
tat”.

La Diputació s’interessa pels 
projectes turístics de la ciutat

titat organitzant diverses �res a 
la ciutat.
Seguidament la jornada de tre-
ball ha continuat amb una visi-
ta amb les dues diputades a les 
obres del futur Alberg i Centre 
de Recepció i Informació Tu-
rística de Cal Maco. L’alcalde i 
el regidor han pogut explicar, 
in situ, el projecte de transfor-
mació d’aquest singular edi�-
ci de la ciutat que l’any vinent 

obrirà les portes com a centre 
d’informació turística i alberg 
de pelegrins. L’espai, que encara 
la recta �nal de la seva transfor-
mació, disposarà de 48 places 
per allotjar els peregrins que 
passen per Igualada, que l’any 
vinent seran molts coincidint 
amb l’any Ignasià. Igualada és 
ciutat de pas tant del Camí de 
Sant Jaume, com del Camí Ig-
nasià que �nalitza a Manresa.



Avui, acte de l’1 
d’Octubre a la plaça 
de l’Ateneu
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Diverses entitats indepen-
dentistes de la ciutat han or-
ganitzat per avui divendres a 
les 9 del vespre a la plaça de 
l’Ateneu Igualadí un acte com-
memoratiu de l’1 d’Octubre. 
Comptarà amb la presència 
del periodista Jordi Galves, el 
represaliat Eudald Campru-
bí, Ingrid March d’Òmnium, 
Mingo Tort del Consell per 
la República, Jordi Pons d’In-
tersindical, Lluís Matamala 
de l’ANC, la coordinadora 
comarcal de l’Assemblea Rosa 
Poch, el president de Sumate 
Manuel Bueno i Joan Guarch 
de Catalunya Proposa. Ame-
nitzarà l’acte Quico Tretze i el 
Pa de Cada Dia.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat gener, la secció 
local de Junts per Ca-
talunya escollia la seva 

primera executiva a Igualada. 
Des de llavors, la nova forma-
ció ha estat mantenint con-
tactes, entre altres objectius, 
amb entitats i representants 
del teixit associatiu igualadí 
en diversos àmbits. Dissabte 
passat, el grup de la força li-
derada pel MHP Carles Puig-
demont, va fer un pas més en 
aquesta obertura a la ciutat 
duent a terme una jornada 
de portes obertes, coincidint 
amb la celebració de la pri-
mera assemblea de militants.
Els actes es van dur a terme a 
la plaça Pius XII, al costat de 
la seu de la formació, situada 
al carrer de Santa Maria. Des-
prés de la benvinguda, a càr-
rec de l’executiva local, uns 
representants de la Joventut 
Nacionalista de Catalunya 
(JNC) van compartir el com-
promís dels joves amb el país 
i el procés d’independència.

Jornada de portes obertes de Junts 
Igualada, amb Josep Rull

Seguidament, el periodista 
Josep Maria Solé i Puig va 
conversar amb Joan Porras, 
conegut popularment com a 
“Joan BonaNit”. La conversa 
es va centrar, principalment, 
en el llibre Història d’un crit, 
en què Porras explica la seva 
acció diària, perseverant i 
sense defalliment, a la presó.
Tot seguit, l’Honorable Con-
seller Josep Rull va pujar a 

l’escenari -amb la imatge del 
MHP Puigdemont present 
en tot moment a través d’una 
pantalla- per dirigir unes 
paraules al nombrós públic 
assistent. Rull va traslladar 
als igualadins i igualadines 
que “la nostra determinació 
per culminar el mandat de 
l’1 d’octubre amb el lideratge 
del president Puigdemont és 
granítica.”

Reobre la piscina 
de les Comes amb 
una inversió de 
472.750€
A partir d’aquest divendres 1 
d’octubre, la piscina municipal 
de Les Comes tornarà a obrir 
les seves portes després d’haver 
estat tancada per realitzar-hi 
un seguit de millores durant 
les últimes setmanes. Aques-
ta última actuació ha comptat 
amb una inversió de 472.750€ 
que han servit per reparar el 
forjat del sostre del soterrani 
del vas de la piscina coberta i 
per una remodelació interior 
de les instal·lacions de la pisci-
na coberta.
Les inversions en els dar-
rers deu anys, ascendeixen a 
756.226€. Les més destacades 
han estat les millores en la 
ventilació dels vestidors i de la 
piscina, amb 41.764€, el canvi 
de clor a radiació ultraviolada 
amb 41,390€, el canvi de llums 
a tecnologia Led amb 31.000€, 
la nova canalització aigua ca-
lenta dutxes amb 35.000€, les 
millores en l’accessibilitat de la 
piscina amb 11.000€ o el nou 
marcador i porteries waterpolo 
de 9.249€.
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A la �ra d’automoció 
es van vendre un total 
de 31 cotxes, als quals 

cal sumar els 83 venuts 
recentment 

a l’Automercat

Trobada d’Exalumnes, 25 de setembre del 2021, a l’Hotel Robert.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a �ra multisectorial 
FirAnoia ha tancat les 
portes havent superat 

les expectatives de l’organitza-
ció, tant pel que fa a l’a�uència 
de visitants, que ha estat molt 
bona, com pel que fa a les inte-
raccions comercials que s’han 
dut a terme durant els tres dies 
que ha durat la Fira. A més, el 
bon temps ha permès que to-
tes les activitats programades 
es poguessin dur a terme amb 
normalitat i amb molt bona 
participació de públic.
Un dels principals indicadors 
de l’èxit de la Fira és la satis-
facció dels expositors -241 en 
total- que han traslladat a l’or-
ganització l’agraïment per ha-
ver tirat endavant la Fira en un 
ambient de màxima normali-
tat, malgrat les restriccions 
d’aforament i les mesures sani-
tàries presents en tot moment. 
Les marques expositores han 
pogut desenvolupar les relaci-
ons comercials gairebé al rit-
me d’abans de la pandèmia, i 
la distància de seguretat i l’ús 
de mascaretes no han impedit 
que els expositors es mostres-
sin molt satisfets dels resultats 
d’aquests tres dies d’interacció 
amb potencials clients.
El president de Fira d’Iguala-
da, Magí Senserrich, ha a�r-
mat: “podem dir que ha estat 
la �ra de la recuperació; el 
públic ha respost i ho ha fet 
amb moltes ganes de �ra” i ha 
agraït l’assistència dels expo-
sitors i dels anoiencs que han 
omplert des de divendres a la 
tarda i �ns diumenge al ves-
pre els més de 16.000 metres 
quadrats d’exposició a l’aire 
lliure al Passeig Verdaguer i 
a la Plaça de Cal Font, tant 
de la �ra multisectorial com 
l’espai dedicat a l’Automoció, 

Satisfacció entre els expositors de FirAnoia per les vendes i 
l’alta a�uència de públic

CARMEL.LA PLANELL / LA VEU 

P letòriques i molt con-
tentes per l’èxit del 
nostre nou “retro-

bament d’exalumnes” de la 
Divina Pastora, del passat 
dissabte 25 de setembre; 
una trobada que, després de 
l’impàs de l’any 2020, vam 
poder tornar a celebrar, a la 

la Fira d’Artesania i el Mercat 
d’Antiguitats que ha tingut 
lloc diumenge al matí al Parc 
de l’Estació Vella.
La vintena d’activitats pro-
gramades, adreçades a tots els 
públics, s’han pogut celebrar 
amb total normalitat, i ha es-
tat especialment emotiva la 
represa d’una de les activitats 
més tradicionals de FirAnoia 
que l’any passat es va haver 
de suspendre per la Covid19: 
la recepció dels Hereus i Pu-
billes, amb parelles d’infants 
provinents de 20 municipis 
de l’Anoia. Tot i que el format 
s’ha hagut d’adaptar a la situ-
ació actual i no s’ha fet cerca-
vila, sí que s’ha fet la recepció 
o�cial a l’Ajuntament d’Igua-
lada per part de les autoritats 
igualadines i de diferents 
municipis de l’Anoia i l’ofrena 
de fruits del camp. L’acte ha 
comptat amb la participació 
dels Gegants petits i els Cap-
grossos d’Igualada, gràcies a 
l’associació Dessota.
Pel que fa a la fira d’Automo-
ció, els cotxes venuts han es-
tat 31, una bona xifra tenint 
en compte que fa tot just tres 
mesos, a mitjans de juny, 
Fira d’Igualada va celebrar 
l’Automercat amb 83 cot-
xes venuts. En total, doncs, 
aquest 2021 en els dos espais 
firals dedicats a l’automòbil 
s’hauran venut 114 cotxes, 
força per damunt dels 86 
que es van vendre a FirAno-
ia l’any passat i que incloïa la 
fira Automercat.

Trobada  d’exalumnes 
de la Divina Pastora

terrassa de l’Hotel Robert.
Ganes de veure’ns, estima-
ció, records, molts somriu-
res... Tot un “caliu” replet 
de ganes de celebrar la vida; 
que, compartit amb un àpat 
exquisit, va servir de pilar 
d’un dinar i una sobretaula 
inesborrables... 
Exalumnes, promoció 1972-
1973.



L’actuació se celebrarà 
els dies 8 i 9 d’octubre 
a l’Ateneu igualadí i 
l’entrada és gratuïta. 

“L’altra realitat” és un 
espectacle participatiu 
que vol re�ectir expe-

riències i vivències

Igualada Comerç 
estrena avui nova 
seu a la Rambla 
Nova 22
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Equipament juvenil 
de Cal Badia, situat a 
l’avinguda de Montser-

rat, va obrir les portes dimecres 
al vespre. 
La regidora de Joventut Carlo-
ta Carner ha posat de relleu la 
importància d’aquest nou equi-
pament que “descentralitza 
l’oferta d’atenció i d’activitat per 
als joves i complementa la zona 
on es troben els centres Gabriel 
Castellà i Badia Margarit i això 
permetrà que estableixin siner-
gies entre tots tres espais”. Car-
ner ha recordat, també, la fei-
na feta pels anteriors regidors 
encarregats del projecte entre 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Servei de Salut Men-
tal i Addiccions del 
Consorci Sanitari de 

l’Anoia (CSA), juntament amb 
l’Ajuntament d’Igualada i l’as-
sociació Salut Mental Catalu-
nya Anoia, organitza l’espec-
tacle “L’altra realitat”, amb la 
participació destacada d’un 
duo de piano i dansa a càrrec 
de Joaquim Font i Ángel Gu-
tiérrez, que tindrà lloc els dies 
8 i 9 d’octubre a l’Ateneu Igua-
ladí. 
L’actuació, s’emmarca dins els 
actes per commemorar el Dia 
Mundial de la Salut Mental i 
té l’objectiu de cuidar la salut 
emocional dels professionals 
de la salut i els seus col·labo-
radors, així com de la ciutada-
nia en general, fomentant l’art 
com a expressió emocional i 
com a eina pal·liativa i sana-
dora.
Es faran dos passis de l’espec-
tacle; el divendres dia 8 d’oc-
tubre tindrà lloc una sessió 
dedicada als treballadors del 
Consorci Sanitari de l’Anoia 
i els seus col·laboradors, a les 
21h. El dia 9 d’octubre a les 
19h se celebra un passi obert 
a tota la ciutadania. Les en-
trades per la sessió oberta són 
gratuïtes i es poden adquirir a 
la web https://tiquetsigualada.
cat/.
“L’altra realitat” és un espec-
tacle artístic participatiu que 
vol re�ectir experiències i vi-
vències en diferents moments 
crítics de la nostra salut. El 
duo escènic format per Font 
i Gutiérrez traslladarà als es-
pectadors a “l’altra realitat” a 
través de la interpretació de 
vuit peces de l’Op. 12 de Ro-
bert Schumann.
El Servei de Salut Mental i Ad-
diccions del Consorci Sanitari 
de l’Anoia apro�ta l’oportuni-
tat per crear i per enfortir ali-
ances amb diferents actors co-
munitaris, amb la intenció de 
reduir concepcions pejorati-
ves i prejudicis associats al fet 
de patir un trastorn mental i a 
la decisió de demanar ajuda. 

Els artistes participants
El pianista Joaquim Font s’ini-
cia al conservatori d’Igualada 
i es gradua al conservatori del 
Liceu. Des del 2018 resideix a 
Essen (Alemanya), on cursa 
estudis avançats. Actua regu-
larment com a solista i en mú-

El CSA organitza un 
espectacle artístic pel 
Dia de la Salut Mental

Obre portes 
l’equipament juvenil 
de Cal Badia

A partir d’avui divendres dia 1 
d’octubre, l’Associació de Co-
merciants Igualada comerç, 
canvia l’adreça de les o�cines. 
La nova seu està situada a la 
Rambla Nova,22 d’Igualada.
El motiu d’aquest canvi es 
deu a la voluntat de poder se-
guir millorant el servei i aten-
ció als comerciants. S’amplia 
l’espai general amb un millor 
a condicionament. 

Recepció àmplia i espai 
per a cursos
La recepció és més amplia i 
és té una adequada zona per 
a reunions i cursos. També 
s’amplia l’espai dedicat a l’ar-
xiu i magatzem facilitant el 
seu ús. L’entitat creix i neces-
sita aquest canvi per poder 
mantenir la seva dinàmica.
Durant el mes de setembre, 
Igualada Comerç, té previst 
de fer una jornada de por-
tes obertes per conèixer les 
noves instal·lacions. També 
s’aprofitarà per presentar la 
nova web, que serà una eina 
dinàmica, de servei i suport 
als comerciants.
Fins ara, l’entitat igualadina 
tenia la seva seu al carrer de 
Sant Jordi, i anteriorment 
havia estat ubicada en uns 
baixos del carrer de la Torre 
de Claramunt.

sica de cambra i Lied.
Angel Gutierrez és ballarí i 
professor de dansa contem-
porània i folklore argentí, 
guanyador de certàmens na-
cionals i internacionals. Ha 
treballat en diferents compa-
nyies de dansa, és membre 
fundador de la Homeland 
Dance Company i treballa per 
la Crea Dance Company by 
Maria Rovira.

els què ha destacat a Josep Mi-
serachs, Jordi Recasens, Jordi 
Pont i Marisa Vila. L’alcalde 
Marc Castells ha posat en valor 
l’edi�ci “que estarà ple de vida i 
activitat i alhora obrirà a la ciu-
tat el seu jardí de 568m2 per tal 
que tothom el pugui gaudir”. 
L’equipament compta amb 
1.958,00m2. Cal Badia té un 
punt d’atenció a la planta baixa 
i a la superior s’hi troben diver-
ses sales i espais per organitzar 
i dinamitzar activitats juvenils 
com ara tallers, xerrades, con-
certs o actuacions. Els propers 
dies 7 i 15 d’octubre l’espai esta-
rà obert i es faran visites guia-
des de 19h a 20h. Inscripcions 
al web de la Kaserna.

Necessites 
acompanyament per 
realitzar els teus 
tràmits digitals?

Vine, digitalitza’t i apodera’t! 

Cal demanar cita 
trucant o enviant un 
WhatsApp al número

610 280 811

Et presentem la nova Oficina 
d’Acompanyament Digital de l’Anoia, un 
servei proper amb una atenció específica
en matèria digital, per donar-te un cop de 
mà en tots els teus tràmits en línia.

Ens trobaràs a: 

Oficina
d’Acompanyament
Digital de l’Anoia

La Sala Felip (Calaf):
els dimarts de les 9:00 a les 14:00h 

El Teatre Foment (Piera):
els dimecres de les 9:00 a les 14:30h

El Consell Comarcal de l’Anoia (Igualada) :
els dijous i divendres de les 9:00 a les 14:00h 
i els dijous de 16.30 a les 19:00h de la tarda



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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L’aposta ferroviària

Cobrar a través de Google y pagar con Amazon para comprar en 
Apple. ¿O sería al revés?.

Volem canviar el país cap a millor i des dels àmbits competencials d’@em-
presacat i @treballcat treballarem intensament, en equip, per activar palan-
ques de #transformació. 

El neobanc alemany N26 aposta per BCN amb 70 nous treballadors.
Espera acabar l’any amb una plantilla de 200 persones a la ciutat, i prepara 
una ampliació de 100 més a mitjà termini.

El valor transaccional del diner 
es deriva de la confiança i s’emmotlla 

 a  la realitat de cada moment. 

Actualment a l’Anoia només disposem del tren 
de FGC que no té continuïtat i que fa
 les funcions d’un tren metropolità 

per a un seguit de poblacions per on passa

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

Ara que la in�ació torna 
a repuntar, diuen que 
transitòriament, alguns 
experts expliquen el seu 

paper com a dinamitzador de l’eco-
nomia i com a mecanisme de regu-
lació social a través del preu de les 
coses. Però també és un mecanisme 
de transferència de patrimoni. Quan 
deien que no n’hi havia, aquell pis 
que l’avi havia comprat per dos mi-
lions de pessetes, que eren el resultat 
de molts anys de treball, va passar a 
valdre dos-cent mil euros, proba-
blement el mateix esforç en hores 
feina d’avui. Però per Hisenda s’ha 
generat un bene�ci taxable i se’l co-
bra, encara que aquest enriquiment 
realment no s’hagi produït. L’estat 
també s’apro�ta dels que treballen, 
que al  guanyar més diners (però no 
més poder adquisitiu), també se’ls 
hi apliquen els coe�cients més alts 
en el IRPF. I el mateix amb l’actualit-
zació de valors per l’Impost del Pa-
trimoni i  l’IBI. I no podem oblidar 
que l’IVA taxa qualsevol moviment. 
Així aquell cafè que en un bar el dos 
mil costava vuitanta pessetes, avui 
en costa 1,35 €, que serien 225 pes-
setes. És a dir tres cops més de cost i 
també de gravàmens �scals.

Una forma de generar in�ació és ei-
xugant el deute imprimint bitllets. 
El valor transaccional del diner es 
deriva de la con�ança i s’emmotlla  
a  la realitat de cada moment. Així, 
durant el període d’entreguerres, la 
moneda alemanya no valia res i per 
comprar el diari s’havia de pagar 
un milió de marcs. Més recentment 

això també s’ha patit a l’Argentina 
i altres països sud-americans i asi-
àtics. I per incrementar la velocitat 
in�acionària normalment es co-
mença pujant la llum i això repercu-
teix en els preus �nals dels produc-
tes. Els sindicats han de defensar el 
poder adquisitiu dels treballadors i 
també s’incrementa aquest compo-
nents del cost. Finalment arriba a 
la resta, siguin materials, despeses 
generals o serveis que també esde-
venen més cars per la mateixa regla. 
Així tot s’ha encarit en valor mone-
tari, encara que intrínsecament no 
s’hagin produït variacions.

Defensar processos in�acionaris, 
justi�cant-los per la represa de l’ac-
tivitat després de la pandèmia, no 
deixa de ser un subterfugi per se-
guir aplicant les polítiques econò-
miques actuals. Hi ha atur, ocupació 
precària, dependència de l’Orient, 
canvi climàtic i molt deute. Caldria 
enfrontar aquests reptes immedia-
tament, perquè cada dia de retard 
empitjora la situació. Molts es cre-
uen rics, quan en realitat no deixen 
de ser uns benestants que viuen 
d’esplendors passats. Amb el pas del 
temps tot envelleix, tan individual-
ment com en l’àmbit social. S’hau-
ria de revitalitzar el sistema i no es 
fa. Es prefereix evitar els canvis i no 
encarar solucions més radicals. Cre-
uen que políticament és més adient 
seguir vivint el  millor que es pot, 
mentre es pugui. I així arriben els 
voltors, perquè la in�ació empo-
breix amplis sectors socials, però 
sobretot els més desfavorits.  

La inflació

L’acabament de les va-
cances ha coincidit amb 
l’alliberament dels peat-
ges d’unes quantes auto-

pistes i també amb el relaxament 
de mesures del confinament, i 
tot plegat ha portat a un fet que 
fa temps que no vivíem, que és el 
de les grans cues a les carreteres, 
especialment per viatges a Barce-
lona i a altres ciutats importants.

Aquest fet em porta a reflexionar 
sobre els reptes de la mobilitat, 
que en el nostre cas s’accentuen 
perquè som terra de pas, amb els 
seus avantatges i inconvenients. 

A l’Anoia tenim autovia de franc, 
que és un avantatge, però hem de 
reconèixer que va molt carregada 
de trànsit i la connexió amb el Pe-
nedès (Eix Diagonal C-25) fou un 
bon encert per a la connectivitat 
mar/muntanya, però s’està mo-
rint d’èxit, com ja va passar amb 
l’Eix Transversal, i ara es parla 
d’engrandir-lo però l’única solu-
ció és convertir-lo en autovia. 

Tot això em porta a parlar de la 
necessitat d’una bona xarxa ferro-
viària que, considerant que som 
terra de pas, també ens faciliti les 
connexions amb el territori, amb 
els seus grans avantatges en com-
paració amb el transport per car-
retera, ja es tracti de cotxes o de 
camions, que consumeixen entre 
5 i 6 vegades més energia que el 
tren. En els moments actuals hem 
de fer accions cap a un món més 
sostenible i potenciar el tren és 
una aposta estratègica en aquest 
sentit.

Estaria bé fer una anàlisi més de-
tallada dels avantatges del tren, 
però l’espai d’aquest article no 
ho permet i no renuncio a fer-ho 
més endavant. Sabem que actual-

ment a l’Anoia només disposem 
del tren de FGC que no té conti-
nuïtat i que fa les funcions d’un 
tren metropolità per a un se-
guit de poblacions per on passa, 
amb una durada fins a Barcelona 
d’una hora i quaranta minuts, to-
talment inacceptable avui, afavo-
rint de nou l’ús del servei de car-
retera.

Recentment, arran d’un debat en 
el marc de la Vegueria Penedès, 
amb la col·laboració de la Dele-
gació de la Cambra de Comerç a 
Igualada i també la Delegació de 
Vilafranca, s’està promovent la 
implantació de l’Eix Transversal 
Ferroviari, tram Lleida-Cervera-
Igualada-Martorell, bàsicament 
per al transport de mercaderies, 
però que es podria aprofitar per 
passar-hi trens de passatgers. Es-
tem parlant d’una solució ràpida 
i no massa cara -parlant d’infra-
estructures ferroviàries- que re-
soldria el problema dels despla-
çaments evitant l’ús exagerat de 
vehicles per carretera.

Com he dit, el tema dona per 
molta lletra i només he pretès en-
filar una reflexió que tan de bo 
condueixi a un clam perquè a qui 
li correspongui s’adoni d’aquesta 
necessitat i avantatge per a l’Ano-
ia i, alhora, contribució per a un 
món més sostenible.

Cal estar alerta a la propera ce-
lebració de diversos debats que 
s’organitzaran a les capitals de la 
Vegueria i concretament el que 
tindrà lloc a Igualada a finals 
d’octubre, que tractarà sobre el 
tema ferroviari, que sens dubte té 
molt interès per a la població.

Tenim un nou repte que serà una 
oportunitat que hauríem d’apro-
fitar! 

Pere Carles i Freixas    
President de GRUP CARLES
@grup_carles

Pere Prat Gonzàlez
Empresari
@Pere_Prat



Humans de l’Anoia @humansanoia

#186 Jordi Baron Escriche

FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Joan Requesens @JoanRequesens

David Prat @DavidPrat

 Joan Mangues @jmangues

Anoia Verda @anoiaverda

Xavier Dàvila Solé @Davilaxx

Moixiganguers d’Igd @moixiganguers

Marc Castells @marccastells

Han passat set anys des de l’inici del projecte 
de Cal Badia. Avui �nalment s’ha obert el nou 
equipament juvenil. Agraït que l’@ajigualada 
m’hagi convidat a la inauguració! Ara comença 
el repte d’omplir l’espai i que el jovent en sigui el 
centre i motor.

Ahir vaig anar a la Ricarda i vaig al·lucinar. Sin-
cerament, crec que no havia anat al Prat més 
enllà de l’aeroport. No m’imaginava trobar-m’hi 
un pulmó verd tan gran i impressionant. Al mig 
de l’àrea metropolitana hi ha un espai realment 
espectacular amb moltíssima riquesa

“Los talibanes de la lengua catalana”, acaba de 
deixar anar Carrizosa al Parlament. Per aquesta 
gent defensar la llengua és una espècie de te-
rrorisme. Al �nal és una més de moltes, però 
l’odi contra el català és intolerable. Per aquí no 
passaran

Agraïm a tota la població que fa un ús correcte 
del servei #portaaporta #àrees_tancades i #re-
collida_voluminosos, que sou la gran majoria. 
Malgrat tot, encara trobem #actituds_incíviques 
que cal solucionar i que generen costos addicio-
nals als ajuntaments. Revertim-ho!

Ja el tenim aquí. Guardó dels @premiscomlocal 
al millor projecte multimèdia 2020 per igda.cat 
l’àudioguia de @RadioIgualada. El projecte ja té 
dos premis nacionals de ràdio.

Tornem. Amb mesures i limitacions, però tor-
nem. Contents de ser avui a Vilafranca per re-
cuperar, mica en mica, la normalitat castellera.

Les obres del nou Campus Universitari de Salut 
del @campusigualada ja són visibles. El futur 
d’Igualada és universitari! Marca Igualada

www.veuanoia.cat

3 Dos detinguts per cinc robato-
ris a establiments d’alimentació1 Detenen dos homes per col-

locar un artefacte explosiu en 
una casa ocupada de Jorba

2 Els Bombers apaguen un foc 
a l’abocador de Can Mata
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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 en Jordi Baron Escriche. Vaig néixer a 
Igualada fa 34 anys, però des de els cinc dies 
visc a Vilanova del Camí. Una ciutat a la qual 
els meus pares em van ensenyar a estimar i 
de la que he fet la meva llar. Soc regidor de 
promoció econòmica de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí i conseller comarcal.

Tinc estudis de turisme i restauració i en 
aquest àmbit he treballat des que tinc 16 anys. 
Primer en el restaurant El Sol de Tous i després 
en una agència de viatges. D’ençà la meva 
estada d’estudiant a Barcelona vaig començar 
a militar. Primer a la JNC i després a l’extinta 
Convergència., si bé la meva primera i més 
important militància es Vilanova del Camí.

De tant en tant, quan puc, m’agrada practicar 
esport a la natura, especialment al Parc Fluvial 
de Vilanova. Aquest últim un exemple de 
quan la política vol, pot transformar un espai 
d’esquenes als ciutadans, en un indret ple de 
vida i color.

@vadefoodies @traca_igualada @�raigualada

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
Que Vilanova del Camí i el conjunt de l’Anoia som pioners en la implementació dels ODS 
2030 en les nostres polítiques locals, i que som líders en la generació d’oportunitats i atracció 
d’inversions.

Vols ser un/a humà/humana de l’Anoia? fes-nos arribar un mail a: direccio@veuanoia.cat
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Vuit ponents i artistes 
faran les seves xerra-

des i actuacions en viu 
el 23 d’octubre a l’Ate-
neu, i a l’Escorxador 

es celebrarà la viewing 
party, per tal de veure 
l’esdeveniment en di-
recte projectat en una 

gran pantalla

REDACCIÓ / LA VEU 

A mb l’objectiu de di-
fondre idees, co-
neixement, debat i 

sacsejar consciències, a �nals 
d’aquest mes arribarà la pri-
mera edició del TEDxIgua-
lada 2021, un esdeveniment 
independent que s’organitza 
voluntàriament per un grup 
de persones apassionades pel 
poder transformador de les 
grans idees.
En aquesta línia, a través 
d’aquest esdeveniment es vol 
posar llum a idees potents 
i actuacions excepcionals 
per in�uir positivament en 
el nostre entorn; promoure 
l’aprenentatge, la inspiració i 
el debat al voltant de temes re-
llevants, propers i d’actualitat.
Un programa amb 8 ponents
Sota el títol “Versions”, el TE-
DxIgualada 2021 presenta un 
programa format per 8 po-
nents que exposaran, com a �l 
conductor, com evolucionem 
a partir de les experiències que 
vivim, interpretem i compar-
tim: “Aquesta edició acollirà 
ponents amb idees innovado-
res que ens faran re�exionar. 
Són ponents que inspiren i 
sorprenen en el context de 
TEDx per viure una experièn-
cia memorable”, a�rmen des 
de l’organització.
En aquest sentit, el TEDxIgua-
lada 2021 posarà com a focus 
com els éssers humans, com 
a éssers socials que som, for-
mem part d’una iteració cons-
tant de descodi�cació i codi�-
cació de missatges, informació 
que interpretem per crear la 
nostra pròpia versió del que 
alhora compartirem amb els 

Aviat arribarà TEDxIgualada: idees 
i debats sobre les experiències que 
vivim i compartim com a societat

Setanta persones al 
berenar concert de 
l’Associació DCA Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte passat, l’As-
sociació DCA (Dany 
Cerebral Adqui-

rit) Anoia organitzà un be-
renar-concert solidari per 
recaptar fons per al seu pro-
grama d’activitats. Hi assisti-
ren setanta persones que van 
gaudir de la música de la Nà-
dia Orta i en Públio Delgado, 
i van poder degustar l’assorti-
ment de tapes que va preparar 
el Kiosk del Rec.
DCA Anoia vol donar les grà-
cies al Kiosk del Rec, als mú-
sics, a les persones que varen 
assistir-hi i a les que col·labo-
raren amb una �la zero.
L’associació inicia el curs 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dia 2 d’octu-
bre, dins del marc de la 
nova edició de la JGPO 

del Col·lectiu Eixarcolant, uns 
joves igualadins han organitzat 
una Jornada i Concerts pel cli-
ma a través dels pressupostos 
participatius del projecte Im-
puls Jove de la Kaserna. 
10h  Presentació de la periodis-
ta de TV3 Cori Calero, autora 
del llibre «Si el cel es tornés ver-
mell», el canvi climàtic sense 
embuts
11h Intervenció d’Alfons Pérez, 
autor del llibre «Pactes verds en 
temps de pandèmies», explicarà 
els límits ecològics de recursos 
necessaris per al capitalisme 
verd i les propostes del Pacte 
Verd Europeu.
12h Xerrada de l’igualadí Ro-
bin Corrià, que parlarà del rol 
necessari de la biodiversitat.
13h El catedràtic de la UB ex-
pert en edafologia Joan Ro-
manyà, ens explicarà la relació 

2021-2022 avui divendres 1 
d’octubre amb el Club de lec-
tura a la Biblioteca central 
d’Igualada. Dins el programa 
d’activitats, les persones amb 
DCA trobaran gimnàstica 
de manteniment, art-terà-
pia, rehabilitació cognitiva, 
moviment vital, cant coral, 
caminades, el club de lectu-
ra, xerrades, i els serveis de 
logopèdia, neuropsicologia, 
teràpia ocupacional i l’accés a 
la plataforma Guttmann Neu-
roPersonalTrainer©. Enguany 
també hi ha activitats per als 
familiars i les sòcies i socis col-
laboradors. Per a més infor-
mació, podeu entrar a la pàgi-
na web: www.anoiadca.org

entre el contaminant CO2 i els 
sòls agrícoles. 
16h Un activista d’Extinction 
Rebelion explicarà la impor-
tància de la mobilització de la 
societat davant la inacció polí-
tica.
17 Seguidament, taller “Acció 
directa no violenta”.
Des de primera hora la jornada 
anirà acompanyada d’un taller 
d’estampació de banderes i sa-
marretes amb motlles de seri-
gra�a, taller de xapes per a la 
divulgació de la consciència 
mediambiental i la inaugura-
ció d’una exposició itinerant 
que constarà de 8 roll-ups di-
ferents que ens explicaran les 
diferents dimensions de la ca-
tàstrofe ecològica i diferents 
opcions que tenim per intentar 
frenar els pitjors dels seus efec-
tes futurs.
Cloenda amb concerts a les 
18.30 a la plaça del Gasogen. 
El grup de la igualadina Suki 
Landaeta tocarà precedida de 
Climate Sessions, un parell de 
músics activistes de Barcelona.

Diumenge, Jornada pel 
Clima a Igualada

altres: una cadena in�nita de 
versions que construïm en la 
nostra relació amb l’entorn. 
Per aquest motiu, des de TE-
DxIgualada 2021 s’explorarà i 
es posarà sobre l’escenari ide-
es sobre versions en diferents 
àmbits: des del tecnològic �ns 
el cultural; des del social al 
personal.
“Versions” estarà formada per 
una varietat àmplia de ponèn-
cies a través de diversos ex-
perts en les seves respectives 
temàtiques: “El veritable im-
pacte del disseny en les nostres 
vides”, a càrrec d’Albert Albar-
da, arquitecte i emprenedor; 
“Tu autenticidad te puede 
llevar a ser tu mejor versión”, 
amb Paula Folch, psicològa, 
coach teleològica i divulga-
dora; “Gami�cació al servei 
de l’experiència memorable”, 
amb Òscar Garcia Pañella, ga-
mi�cador; “Intel.ligència arti-
�cial: ajuda o control?” amb 
Karina Gibert, cientí�ca de 
dades; “Enriquir la vida escol-
tant atentament”, per Albert 
Murillo, fonogra�sta; “¿Edu-
cación sexual o guerra” amb 
Laila Pilgren, sexòloga; “Tro-
barem un Planeta Terra 2.0?” 
per Ignasi Ribas, explorador 

de planetes i “Tots podem 
aprendre a innovar i a inno-
var-nos” a càrrec d’Artur Ser-
ra, Tecno-antropòleg cultural.
2 espais per viure el TEDxI-
gualada 2021
El TEDxIgualada 2021 tindrà 
lloc el proper dissabte 23 d’oc-
tubre a les 16.04h. L’esdeveni-
ment tindrà el format híbrid, 
fet que es podrà gaudir en dos 
espais de forma simultània: 
l’espectacle en viu es realitzarà 
al Teatre Municipal l’Ateneu, 
on els 8 ponents i artistes faran 
les seves xerrades i actuacions 
en viu, amb temps i espais per 
fer networking entre assistents 
i potents. Un altre espai, serà 
l’Escorxador d’Igualada, on es 
celebrarà la viewing party, per 
tal de veure l’esdeveniment en 
directe projectat en una gran 
pantalla, espai per seure en un 
ambient distès, servei de bar 
i altres sorpreses. Cada espai 
estarà limitat a 100 assistents.
L’esdeveniment, en tot mo-
ment, es compromet a vetllar 
pel compliment de les mesu-
res i recomanacions de salut i 
seguretat per evitar contagis.
La venda d’entrades està dis-
ponible a través d’aquest en-
llaç.

Què és TEDx?
TEDx és una iniciativa de 
TED amb l’ànim de promou-
re l’esperit de la seva missió 
de promoure i divulgar “ide-
es que val la pena difondre”. 
TEDx és un programa de con-
ferències, organitzades de ma-
nera independent i voluntària, 
que permeten gaudir d’una 
experiència similar a les con-
ferències TED en comunitats 
locals d’arreu del món. 
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A igua de Rigat -com-
panyia gestora del 
cicle de l’aigua als 

municipis d’Igualada, Òdena, 
Vilanova del Camí, Copons, la 
Pobla de Claramunt i la Tor-
re de Claramunt- ha instal·lat 
plaques solars al seu magat-
zem d’Òdena, molt proper al 
polígon de les Comes d’Igua-
lada, que generaran electrici-
tat per cobrir entre el 30 i el 
40% del consum del centre de 
treball.
Aquesta nova instal·lació evi-
tarà emetre 14 tones d’emis-
sions anuals, que equivalen a 
28 arbres mediterranis. Amb 
una potència de 12,4 kwp, 
l’electricitat produïda servirà 
per abastir la nau, on s’inclou 
el magatzem, l’àrea d’o�cines 
i els vestidors, així com s’uti-
litzarà per carregar la �ota de 
vehicles elèctrics.
Així mateix, Aigua de Rigat ha 
instal·lat a l’estació depurado-
ra d’aigües residuals del nucli 
de l’Espelt d’Òdena aquest 

Aigua de Rigat instal·la plaques solars 
que evitaran 14 tones d’emissions

Ja es poden demanar 
ajuts per a posar plaques 
solars a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

F ins a �nals d’any que-
da obert el període per 
demanar les subvenci-

ons per les instal·lacions foto-
voltaiques realitzades durant 
aquest 2021. Aquestes subven-
cions, cobreixen un 30% del 
pressupost protegible, és a dir 
el que està format pel material 
de la instal·lació i la mà d’obra. 
La subvenció te un límit de 
1.500 € en el cas d’instal·laci-
ons en immobles unifamiliars 
i d’instal·lacions individuals 
en immobles plurifamiliars, i 
un límit de 2.500 € en instal-
lacions compartides en im-
mobles plurifamiliars.
El regidor Miquel Vives ha 
remarcat que aquesta és una 
“mostra més de la lluita tenaç 
del govern contra el canvi cli-
màtic”. Vives ha anunciat tam-
bé que a nivell d’ajuntament 
se “seguirà amb la campanya 
de col·locació de plaques fo-
tovoltaiques a edi�cis pú-

estiu un sistema per reduir el 
consum d’aigua potable que 
s’utilitza per netejar la depu-
radora. És un sistema que per-
met ajustar les bombes i pro-
gramar les neteges per reduir 
aquest consum d’aigua.
La sostenibilitat, la innovació 
i la millora contínua són pi-
lars fonamentals d’Aigua de 
Rigat per gestionar les instal-
lacions. Així doncs, la com-
panyia avança en l’assoliment 

dels Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible, concreta-
ment, el que pertoca la inno-
vació (núm. 9), l’aposta per 
ciutats i comunitats sosteni-
bles (núm. 11), i l’acció climà-
tica (núm. 13). D’aquesta ma-
nera, Aigua de Rigat con�rma 
un cop més el seu compromís 
amb el desenvolupament sos-
tenible i la millora de la qua-
litat de vida de les poblacions 
on presta servei.

blics i properament es dotarà 
d’aquest generador d’energia 
verda la nau de la brigada de 
l’Ajuntament, per tal que es 
puguin carregar els nous cot-
xes elèctrics de la brigada amb 
energia autogenerada.”
L’ajuntament destina un total 
de 80.000€ a aquestes sub-
vencions amb l’objectiu de 
promoure i premiar l’aposta 
per l’energia sostenible. Als 
ajuts s’hi poden acollir co-
munitats de veïns i també 
comunitats energètiques per 
instal·lacions fetes durant 
l’any en curs. Aquesta sub-
venció, a més, no és incom-
patible amb d’altres subven-
cions o rebaixes de taxes.

Experiència immersiva en realitat virtual sobre com és la vida en un camp de persones refugiades al Líban. Podreu 

“visitar” el lloc i escoltar vivències de les persones que hi viuen mitjançant unes ulleres de realitat virtual en 360º que 

us hi transportaran.

Organitza: Creu Roja Anoia 

- Jocs per a totes les edats (Joguines sense fronteres)

A càrrec d’Hermínia Nubiola, Secretària de la Fundació Kalilu Jammeh. 

Quin és el seu paper en l’educació, l’economia, la salut ?

Activitats per a totes les edats: 

Del 5 al 25 d’octubre | Espai Cívic Centre

Dimarts 5 d’octubre a les 19 h | Sala Jordi Sellarès de l’Espai Cívic Centre d’Igualada

Quin és el paper de la dona en la societat gambiana? 

La percepció que tenim des d’aquí, es correspon a la realitat?

EXPOSICIÓ: BANC DE LES MIGRACIONS

Organitza: Fundació Kalilu Jammeh

- Banc de les Migracions (Creu Roja Anoia)

EXPOSICIÓ: DONES DE GÀMBIA

Les entitats que formen part d’Igualada Solidària donen a conèixer els projectes que duen a terme a diferents llocs del 

món.

9A MOSTRA D’ENTITATS SOLIDÀRIES
Dissabte 2 d’octubre de 18 a 21 hores |Plaça de Cal Font, entre carrer Aurora i carrer del Clos

- Taller de Henna (Associació Tazagzaoute)

Del 4 a l’11 d'octubre | Biblioteca Central d'Igualada

Ambientació musical amb: Els Músics del Parc i Odoardo Torres

Col·labora: Biblioteca Central d'Igualada

XERRADA: DONES DE GÀMBIA

octubre | 2021 octubre
solidari

Amb el suport de:Organitza:
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Taller d’hipopressius amb el teu nadó
L’Associació de gent gran 
d’Igualada, al Casal del Pas-
seig de la Generalitat de Ca-
talunya, organitza un taller 
per a mares amb nadons de 
menys de 8 mesos.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat cap de setmana 
l’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada va 

participar a la 68a edició de 
FirAnoia en un estand: una 
bona ocasió per anar fent boca 
i escalfar motors de cara les 
properes festes gremials, que 
el gener del 2022 celebraran 
els 200 anys.
Amb tota la feina feta per part 
dels que avui formen part 
d’aquesta entitat, però sobre-
tot amb tota la feina que han 
fet aquells que els precedeixen 
i que han permès obtenir els 
cinc guardons que tenen com 
la Creu de Sant Jordi i la Festa 
Tradicional d’Interès Nacio-
nal, estan preparats per tal que 
durant el proper any es pugui 
celebrar un gran aniversari: 
dos-cents anys d’història que 
es volen celebrar amb tota la 
ciutat. Són poques les entitats 
que arriben a aquests anys de 
vida, i pel que fa a la celebra-
ció dels Tres Tombs, es pot 
dir que són els més antics del 
país. 
Des del Gremi fa mesos que 
es prepara amb il·lusió el bi-
centenari, a més a més dels 
Tres Tombs que es celebra-
ran el proper 23 de gener, els 
quals s’espera que siguin ben 
lluïts com l’ocasió es mereix. 

L’Antic Gremi de Traginers, a les 
portes del bicentenari

Comença Camins de 
Saviesa, un cicle dedicat 
a l’espiritualitat
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls propers mesos d’oc-
tubre i novembre tin-
drà lloc el primer cicle 

d’activitats entorn l’espiritua-
litat que organitza el grup de 
meditació Adi-Shakti. L’objec-
tiu és divulgar el coneixement 
entorn l’espiritualitat i l’auto-
coneixement com a eines im-
prescindibles pel benestar. La 
sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí acollirà les xerrades men-
tre que el concert tindrà lloc a 
l’església del Roser.
El cicle comença el 7 d’octubre 
amb la presentació del llibre 
“Meditación contemplativa”, 
de Míriam Subirana. L’autora, 
doctora en Belles Arts, coach 
i escriptora, conversarà amb 
la professora de ioga i medita-
ció Fina Casanellas i explicarà 
la seva visió sobre el treball 
meditatiu i l’actitud contem-
plativa com a eina per a viure 
millor basant-se en la seva ex-
periència en el pensament ori-
ental i intel·ligència espiritual. 
El 14 d’octubre serà Albert 
Aguirre, facilitador de la me-
ditació guiada el que farà una 
xerrada  “El camí del guerrer” 
que explicarà l’impacte de la 
meditació en el dia a dia i do-
narà unes pautes molt concre-
tes de com meditar i dels seus 
bene�cis. L’Albert conversarà 
amb Bernat Dàmaso de tots 
aquests temes. 
El darrer acte comptarà amb 
la presència del jesuïta, teòleg, 
antropòleg i escriptor Xavier 
Melloni que presentarà el seu 
llibre “De aquí a Aquí”. Mello-
ni és un pensador que viu a la 
Cova de Manresa i que comp-
ta amb un llarg recorregut en 

temes d’espiritualitat, conver-
sarà amb Fina Casanelles.

Música polifònica
La cloenda del cicle tindrà lloc 
el divendres 5 de novembre 
amb el concert del grup de 
música polifònica MUOM, un 
espectacle pels sentits ja que 
el so permet reconnectar amb 
l’interior de cadascú. El grup 
amb seu a Barcelona porta 
més de tretze anys cantant 
harmònics a festivals, audito-
ris i esglésies. Ara arriba a l’es-
glésia del Roser, que, amb una 
excel·lent acústica serà l’espai 
perfecte. Sens dubte un con-
cert molt esperat a Igualada. 
La venda d’entrades es gestio-
na a través de la web del grup, 
a www.muom.net. Es podran 
comprar anticipadament a la 
web o bé a la mateixa església 
el dia del concert. El preu és 
de 10€ si es compra anticipa-
dament o 12€ a taquilla.

Cicle “Camins de saviesa”
- Míriam Subirana, dijous 7 
d’octubre a les 19.30h. Sala so-
cis Ateneu Igualadí.
- Albert Aguirre, dijous 14 
d’octubre a les 19.30h. Sala so-
cis Ateneu Igualadí.
- Xavier Melloni, dijous 28 
d’octubre a les 19.30h. Sala so-
cis Ateneu Igualadí.
- Concert Muom, divendres 5 
de novembre a les 20.30h. Es-
glésia del Roser.

Els anoiencs i les anoienques 
també podran visitar exposi-
cions, participar en els tradi-
cionals concursos i conèixer 
millor la festa a través de xer-
rades i publicacions.
A banda de celebrar els 200 
anys de l’entitat igualadina, 
l’any vinent coincidirà també 
amb els 25 anys de la Federa-
ció Catalana dels Tres Tombs 
de Catalunya, que engloba 
més de 90 pobles que també 
celebren aquesta festa arreu de 
Catalunya. Cal dir que Iguala-
da va ser el bressol on es va 
començar a gestar aquesta fe-

deració juntament amb Vila-
nova i la Geltrú i alguna altra 
ciutat. La Federació cada any 
organitza la cloenda en una 
localitat diferent, i al mes de 
maig s’aplega una represen-
tació de carros de cada poble 
federat per tal de celebrar una 
trobada i així tancar la tem-
porada traginera. Coincidint 
amb els dos aniversaris, el del 
Gremi per una banda i el de 
la Federació per l’altra, el dia 8 
de maig de 2022 Igualada ce-
lebrarà aquesta trobada, i serà 
doncs la Capital Catalana dels 
Tres Tombs 2022.

En aquesta activitat es tre-
balla el sol pelvià i es vol re-
cuperar la forma física que 
s’ha perdut en l’embaràs i en 
el part.
Els dimecres, d’11.30 a 12.30h, 

iniciem el 6 d’octubre. A càr-
rec de Marta Caralt. Per a 
més informació i inscripci-
ons, truqueu al 93 803 33 12,  
o passeu pel Passeig Verda-
guer, 67.

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra Av. Barcelona, 5  IGUALADA 

Tel.  93 8067711 
        627 628 508

FRUITA I VERDURA

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

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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comarca

JORBA / LA VEU

El Punt de Centralitza-
ció del Producte i fu-
tur obrador del Parc 

Agrari de la Conca d’Òdena, 
que inclou quinze municipis 
–Argençola, Capellades, Car-
me, Castellolí, Copons, Jorba, 
Igualada, La Pobla de Clara-
munt, La Torre de Claramunt, 
Òdena, Orpí, Rubió, Sant Mar-
tí de Tous, Santa Margarida de 
Montbui, i Vilanova del Camí– 
ja té ubicació. S’establirà al ter-
me municipal de Jorba, en una 
nau cedida per l’Ajuntament del 
municipi a les instal·lacions del 
seu magatzem municipal, des-
prés d’arribar a un acord amb 
el Consell Comarcal de l’Ano-
ia. En el marc d’una jornada 
de treball per a desenvolupar 
el Parc Agrari, han visitat l’es-
pai el vicepresident primer del 
Consell, Jordi Cuadras; l’alcal-
de de Jorba, David Sánchez; al-
caldes i regidors dels consisto-
ris implicats i representants del 

col·lectiu Eixarcolant. Aquest 
nou espai es destinarà a les tas-
ques d’obrador d’horta o vege-
tals, lactis i carni produïts a la 
Conca d’Òdena. La instal·lació 
permetrà la petita elaboració 
de productes transformats per 
contribuir al desenvolupament 
local, l’agroecologia, la sobira-
nia alimentaria i, en un àmbit 
més ampli, ha de contribuir 
a frenar el despoblament de 
les zones rurals. Des del Con-
sell es licitarà properament la 
redacció del projecte executiu 
per a l’adequació d’aquest es-

pai als nous usos d’obrador i les 
tasques es faran amb el suport 
de la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de Jorba. I un 
altre espai ubicat a la mateixa 
nau farà la funció de Punt de 
Centralització del Producte 
del Parc Agrari, on els pro-
ductors deixaran els seus pro-
ductes abans de ser distribuïts 
als clients amb les comandes 
que es rebin a través de la pla-
taforma web. El Punt de Cen-
tralització es preveu que esti-
gui operatiu al març del 2022 
i, alhora, s’activarà el web de 
compra. Pel que fa a l’obrador, 
es preveu que estigui comple-
tat també abans de �nalitzar el 
proper any. El vicepresident del 
Consell, Jordi Cuadras, a�rma 
que “amb aquest acord amb 
l’Ajuntament de Jorba fem un 
pas més en fer realitat una peça 
clau per posar en marxa el Parc 
Agrari de la Conca d’Òdena, 
un projecte que ha de ser ge-

Jorba serà la seu del Punt de Centralització del Producte i 
futur obrador comunitari del Parc Agrari de la Conca d’Òdena

En aquest nou espai es 
faran tasques d’obrador 

d’horta o vegetals, 
lactis i carni produïts 
al territori, a més de 

ser punt de recepció de 
productes previ a la 

seva distribució

nerador d’economia i de cons-
ciència del consum quilòmetre 
zero. Volem una Conca plena 
d’activitat econòmica sense re-
nunciar a cap projecte de nou 
desenvolupament industrial 
ni tampoc a cap projecte en 
l’àmbit agroalimentari, com 
és aquest cas. Hi cap tot i no 
podem perdre cap oportuni-
tat”. De la seva banda, l’alcalde 
del municipi, David Sánchez, 
destaca que “des de l’Ajunta-
ment de Jorba creiem en les 
possibilitats de futur d’aquesta 
iniciativa, estem convençuts 
que l’agricultura té molt camp 
per córrer a l’Anoia i, per això, 
posem a disposició del Parc 
Agrari les nostres instal·lacions 
municipals”.

El Parc Agrari de la Conca 
d’Òdena
L’Anoia és una comarca amb 
una gran extensió agrària. És 
la desena comarca catalana 

amb més hectàrees conreades 
(28.400 Ha) però, tot i això, el 
sector primari només aporta 
1,2% del PIB de l’economia lo-
cal. En conseqüència, diferents 
actors han coincidit en la ne-
cessitat de canviar el model de 
negoci de l’activitat agrària per 
a fer més competitiu el territo-
ri, amb capacitat per generar 
ocupació. Hi ha una necessitat 
important de rejoveniment i 
professionalització del sector, 
així com de promoure l’inte-
rès per l’activitat agrícola entre 
persones i col·lectius que no 
procedeixen d’entorns famili-
ars ni socials de tradició agrí-
cola.
Per això, el Consell Comarcal, 
quinze consistoris anoiencs i 
iniciatives ciutadanes com el 
col·lectiu Eixarcolant, amb el 
suport de la Diputació de Bar-
celona i la Generalitat de Cata-
lunya, impulsen actualment la 
creació d’aquest Parc Agrari.

- Crea la teva pròpia energia

- Baixa el rebut de la llum

- Pensa en el futur dels teus
Ara és el moment d’implantar 

les Plaques Fotovoltaiques
Contacta’ns:

ZonaSol (Igualada - Vic)
C/ Santa Teresa 24, Igualada

Tel: 93 804 50 99
e-mail: admin@friotex.com / zonasol@zonasol.cat

Dissenyem i instal·lem “Solar” des de 2008
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ANOIA / LA VEU

El cap de setmana pas-
sat Iguana, l’operador 
de telecomunicacions 

amb seu a l’Anoia va parti-
cipar a FirAnoia i va sorte-
jar un any de fibra òptica 
gratuïta amb telefonia fixa, 
un premi valorat en més de 
500 euros. El guanyador va 
ser Santiago Gabarró que 
dilluns mateix va recollir 
el seu premi a la botiga que 
Iguana té al carrer Santa 
Caterina, 32 d’Igualada.
Per fer el sorteig, l’equip 
d’Iguana va triar un mà in-
nocent d’excepció: en Mar-
tí Marsal, fins ara gerent 
de Fira d’Igualada que es 
jubila en breu i amb qui 
l’equip d’Iguana ha treba-
llat colze amb colze durant 
molts anys i en les diferents 
fires que ha organitzat des 
de l’entitat que ha dirigit i 
amb qui l’operador manté 
un acord de col·laboració. 
Va ser la manera d’agrair-li 
la seva feina, dedicació, im-
plicació i passió, i la confi-
ança que ha tingut sempre 
amb l’empresa de telecomu-
nicacions d’Igualada.

Botigues a Capellades, Vi-
lanova i Montbui
D’altra banda, des d’aquest 
passat dimarts Iguana ha 
posat en marxa una sèrie 

de botigues efímeres a tres 
municipis de la comar-
ca: Capellades, Vilanova i 
Montbui per tal de poder 
fer una atenció encara més 
propera. Durant el mes 
d’octubre, la carpa d’Igua-
na estarà instal·lada els di-
marts al matí a la plaça Ca-
talunya de Capellades, els 
divendres al matí a la plaça 
del Mercat de Vilanova del 
Camí i els dissabte al matí 
a l’entrada del Mont-Mer-
cat de Santa Margarida de 
Montbui.
En aquests punts d’infor-
mació i de tramitació, s’hi 
poden atansar les persones 
interessades ja sigui per re-

Iguana s’instal·la a Capellades, 
Vilanova del Camí i Montbui

soldre dubtes dels serveis 
de connexió a Internet, te-
lefonia fixa, mòbil i televi-
sió que ofereix l’operador, 
com per tramitar l’alta als 
serveis.
Iguana és un operador qui-
lòmetre 0, amb valors, for-
tament arrelat al territori i 
amb una clara vocació de 
servei. Aposta per la proxi-
mitat en l’atenció al client i 
per l’alta qualitat de servei 
a uns preus competitius i 
transparents. Iguana inver-
teix en la creació de noves 
infraestructures i genera 
ocupació en una de les co-
marques amb més atur del 
país, com és l’Anoia.

ÒDENA / LA VEU

El dia 1 d’octubre se cele-
bra el Dia Internacional 
de les Persones Grans i, 

des de l’àrea de gent gran de 
l’Ajuntament d’Òdena, per 
commemorar l’efemèride, 
s’ha organitzat un acte obert a 
tothom en el que s’homenat-
jarà la gent gran d’Òdena. 
La celebració tindrà lloc el di-
marts 5 d’octubre, a les 17:30h 
al Centre Cívic del Pla d’Òde-

na. Tothom qui no pugui des-
plaçar-s’hi, s’ha habilitat un 
autobús que sortirà a les 17h 
de la plaça Major. 
L’acte tindrà dues parts, una 
de reconeixements en la que 
es farà un homenatge a la 
dona i l’home més grans del 
municipi i a totes aquelles les 
parelles que enguany hagin 
celebrat els 50 anys de casats, 
les noces d’or, i una part més 
lúdica, en la que tots els as-
sistents a l’acte podran gau-

Òdena celebrarà el 5 d’octubre el dia 
de la Gent Gran 

dir de l’actuació de playback 
de l’Associació cultural Vella 
Amistat.
En el marc de l’acte, l’ajun-
tament obsequiarà a totes 
aquelles persones majors de 
65 anys i empadronades al 
municipi amb un regal, una 
planta. Tots els qui no puguin 
assistir a la celebració podran 
anar a l’Ajuntament o al ma-
teix Centre Cívic, la setmana 
del 4 al 8 d’octubre, a recollir 
l’obsequi.

CONCA D’ÒDENA / LA VEU

La Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena 
(MICOD) ofereix una 

nova formació gratuïta a 
comerciants i restauradors, 
dins del programa per la di-
gitalització del comerç “Di-
gitalcommerce Conca”, que 
compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. La 
formació “Xarxes socials: 
funcionalitats i recursos” es 
farà el dimecres 6 d’octubre, 
és gratuïta i oberta a tots els 
responsables de comerços, 
parades de mercat, restau-
rants o serveis ubicats als 
set municipis de la Conca 
d’Òdena (Igualada, Vilano-
va del Camí, Santa Marga-
rida de Montbui, Òdena, La 
Pobla de Claramunt, Jorba i 
Castellolí).
Quines són les principals 
xarxes socials? Com les po-
den utilitzar els comerços 
per donar-se a conèixer i 
atraure nova clientela? Com 
poden ajudar les xarxes a 
millorar la reputació a in-
ternet dels establiments co-
mercials? Són algunes de les 
qüestions que es tractaran 
al seminari “Xarxes Socials: 

funcionalitats i recursos”, 
que impartiran les social 
media mànagers de l’Agència 
Boxcom Noelia Platero i Ma-
rina Sánchez
La sessió tindrà lloc el di-
mecres 6 d’octubre de 15h 
a 16.30h a la seu d’Ignova 
Empresa, i també es podrà 
seguir en format virtual. 
Tant per assistir-hi presenci-
alment com virtualment, cal 
confirmació prèvia d’assis-
tència a la web micod.cat. Per 
a més informació es pot con-
tactar amb el correu comerc@
micod.cat .

Digitalcommerce Conca
Digitalcommerce Conca és 
un ambiciós projecte de di-
gitalització del comerç local 
que s’emmarca en el pla de su-
port al comerç de la Manco-
munitat Intermunicipal de la 
Conca d’Òdena �nançat amb 
250.000 euros per la Diputa-
ció de Barcelona.  El projecte 
ajuda de manera personalit-
zada a quaranta comerços a 
digitalitzar-se, i també ofereix 
cada mes seminaris grupals 
de formació transversal en 
l’àmbit de la comunicació i la 
digitalització oberts a tots els 
establiments comercials.

La Mancomunitat ofereix 
una formació gratuïta 
sobre xarxes socials a co-
merciants i restauradors

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
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LA POBLA DE C. / LA VEU

Fins el proper 30 d’abril 
del 2022 es poden pre-
sentar les obres que 

optin a fer-se amb el Premi 
Gumersind Bisbal i Gutsems 
per a estudis d’investigació 
que es presentava aquest 
passat diumenge a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal de la Po-
bla de Claramunt. L’acte va 
comptar amb la presència del 
cap  d’informatius de RAC1 
i degà del Col·legi de Perio-
distes de Catalunya, l’iguala-

dí Joan Maria Morros.
Pel que fa a les bases, el pre-
mi s’atorga a un estudi d’in-
vestigació sobre una comar-
ca de llengua catalana o de 
qualsevol de les seves locali-
tats tot i que es té en especial 
consideració, sempre que hi 
hagi igualtat de mèrits en-
tre els treballs, aquells que 
se centrin en l’Anoia o en la 
Pobla de Claramunt. El tre-
ball que sigui finalment es-
collit es farà amb un premi 
en metàl·lic de 1.700 € i la 
seva publicació. El certamen 
compta amb la col·laboració 
del Centre d’Estudis Antoni 
de Capmany de la Universi-

Oberta la convocatòria del Premi 
Gumersind Bisbal i Gutsems

tat de Barcelona. Les bases 
completes es poden consul-
tar aquí.

Concurs de pintura
Un dia abans de la presenta-
ció, aquest dissabte 25 de se-
tembre, se celebrava el Premi 
Gumersind Bisbal de pintura 
ràpida infantil per a nens i 
nenes des dels 3 fins als 12 
anys dividits en 5 categories 
diferents. Els tres primers 
classificats de cada categoria 
rebien un obsequi i es feia 
lliurament a tots els parti-
cipants d’un record. A més 
també se sortejava un lot de 
material de dibuix i pintura.

LA POBLA DE C. / LA VEU

El nucli antic de la Pobla 
de Claramunt tornarà 
a convertir-se aquest 

diumenge 8 d’octubre en un 
aparador per a les creacions 
artesanals i artístiques amb 
la celebració de la que serà la 
XIII edició de l’Exposició-Fira 
d’Art del municipi. A partir de 
les 10 h i �ns a les 14 h troba-
rem els estands dels diferents 
participants en l’entorn del 
carrer Major amb la possibi-
litat d’adquirir pintura, artesa-
nia o patchwork, entre altres 
creacions.
Per tal de garantir la seguretat 
sanitària de l’esdeveniment, 
aquest comptarà amb totes les 
mesures necessàries com ara 
un punt únic d’entrada, con-
trol d’aforament o la disponi-
bilitat de gel hidroalcohòlic.

L’Exposició-Fira 
d’Art  de la Pobla 
de Claramunt torna 
aquest pròxim diu-
menge al carrer
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ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena 
ha aprovat les bases de 
concessió d’ajuts per 

menjador escolar i transport 
per al curs 2021-22 per a les fa-
mílies dels alumnes de les llars 
d’infants Els vailets i L’avió de 
paper, de l’institut-escola Cas-
tell d’Òdena. També ha obert 
convocatòria d’ajuts per a la 
realització d’estudis universita-
ris o de formació professional 
de grau superior en centres 
públics o privats (sense opció 
pública alternativa) que no 
s’ofereixin a l’Anoia.
En el cas dels ajuts per a alum-
nes de les llars i l’institut-es-
cola, els requisits generals són 
que tots els membres de la uni-
tat familiar �gurin inscrits al 
Padró municipal d’habitants 
des de nou mesos abans de la 

L’Ajuntament d’Òdena també 
ha aprovat ajuts �ns a un mà-
xim de 600 euros per als alum-
nes del municipi que cursin 
estudis superiors. En aquest 
cas tenen de termini per pre-
sentar les sol·licituds �ns el 31 
d’octubre.
Per a la concessió dels ajuts els 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament 
elaboraran un informe sobre 
l’adequació i el compliment 
dels requisits. Es resoldran 
mitjançant acord de la Junta de 
Govern, prèvia proposta de la 
Regidora d’Educació. Les sol-
licituds, degudament compli-
mentades, es podran lliurar al 
registre de l’Ajuntament d’Òde-
na a partir de l’1 d’octubre, se-
guint les bases dels ajuts i els 
terminis que es poden consul-
tar a la recepció de les O�cines 
de l’Ajuntament d’Òdena i al 
web municipal Odena.cat.

data d’aquesta convocatòria; 
que els pares/mares o tutors 
legals amb infants al seu càrrec 
en edat d’escolarització obliga-
tòria garanteixin l’assistència 
obligatòria de l’infant al centre 
educatiu; que els infants es-
tiguin matriculats als centres 
educatius del municipi; i que 
no es rebi cap altre ajut pel ma-
teix concepte.
Pel que fa als alumnes univer-
sitaris, entre els requisits ge-
nerals hi ha que el bene�ciari 
tingui menys de 26 anys en el 
moment de la formulació de 
la sol·licitud, o més grans si 
poden acreditar que estan en 
situació d’atur; en el cas de 
matrícula de nou accés caldrà 
matricular com a mínim el 50 
per cent de les matèries del pri-
mer curs; i en el cas del segon o 
posteriors cursos, caldrà haver 
aprovat com a mínim el 50 per 

cent de les matèries del curs 
anterior i matricular-se com a 
mínim de la meitat d’assignatu-
res del present curs.
Als infants que estiguin ma-
triculats a les llars municipals 
d’Òdena, i la renta per càpita 
de les famílies dels quals sigui 
igual o inferior a 350 euros, se’ls 
atorgarà dies de menjador en 
funció d’una sèrie de criteris, 
com la situació laboral i econò-
mica dels membres de la família 
o l’ús que vulguin fer del servei. 
D’altra banda, s’estableix una 
beca anual per família per al 
transport escolar del migdia a la 
llar d’infants, en funció del qui-
lometratge. De 2 a 4 km seria 
de 111 euros i de 4 �ns a 10 km, 
de 125 euros. Les famílies que 
portin un mínim de sis mesos 
empadronades a Òdena també 
poden rebre boni�cacions de 
les quotes mensuals de les llars, 

que poden anar des del 10 �ns 
el 50 per cent.
Els alumnes de l’institut-esco-
la Castell d’Òdena també po-
den optar a ajuts per al menja-
dor escolar sempre que hagin 
sol·licitat prèviament l’ajut del 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia, que poden ser de dos, tres 
o quatre dies en funció de la 
renda per càpita familiar. Les 
famílies empadronades als 
nuclis del Pla d’Òdena o de 
l’Espelt també es poden bene-
�ciar d’un ajut econòmic per 
a les despeses ocasionades pel 
transport escolar no obligatori 
que serà del 100% de l’import 
trimestral. Les famílies empa-
dronades a la resta de nuclis 
poden optar a una beca anual 
en funció del quilometratge: 
111 euros si es troben a entre 2 
i 4 quilòmetres, i 125 si viuen a 
entre 4 i 10 km.

Òdena convoca ajuts per als alumnes de llars, institut-escola 
i estudis superiors

JORBA / LA VEU

Agents de la Policia 
de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra 

de la Unitat d’Informació de 
la Regió Policial Central van 
detenir ahir, 27 de setembre, 
dos homes de 27 i 28 anys i de 
nacionalitat espanyola com a 
presumptes autors d’un delic-
te de tinença d’explosius, ame-
naces, obstrucció a la justícia i 
atemptat contra els agents de 
l’autoritat.
El passat 10 de juny els mos-
sos, juntament amb la co-
mitiva judicial, van efectuar 
un desnonament en un pis 
ocupat al carrer Ermita de 
Tossa, núm. 45 de Jorba, de-
cretat pel jutjat d’instrucció 
1 d’Igualada.
Quan els agents i la comitiva 
van arribar al domicili no van 
localitzar a ningú. Un cop a 
l’interior els mossos van ob-
servar que al centre del men-
jador hi havia un objecte com-
patible amb una granada de 
mà militar. La granada tenia 
el passador de seguretat posat 
i estava encintada amb cin-
ta adhesiva transparent que 
di�cultava la manipulació. A 
més, a la paret de l’estança hi 
havia un escrit amenaçador 
que deia “morireis entre ter-
ribles sufrimientos buitres de 

mierda + mis muelas”.
Davant d’això els agents van 
desallotjar la comitiva i van ac-
tivar els Tècnics Especialistes 
en Desactivació d’Artefactes 
Explosius (TEDAX-NRBQ) 
dels Mossos d’Esquadra, que 
van escorcollar la casa i van 
recollir la granada. Un cop la 
zona va estar assegurada es va 
executar el desnonament.
La Unitat d’Informació va 
obrir una investigació per de-
terminar si l’artefacte era real 
i qui eren els responsables de 
l’acció. Durant la investigació 
els TEDAX van determinar 
que la granada era un arte-
facte explosiu real d’ús mili-
tar utilitzat durant la guerra 
civil espanyola. L’anàlisi tèc-
nica va concloure que el pas 

del temps i la humitat havia 
malmès elements interns i no 
podia esclatar.
Aquest resultat només es po-
dia saber realitzant l’estudi 
tècnic de la granada, per tant 
les persones que van col·locar 
l’explosiu no tenien coneixe-
ment que l’artefacte estava 
danyat.
Finalment, la investigació po-
licial va permetre identi�car 
dos homes, relacionats amb 
l’ocupació de l’immoble, com 
a presumptes autors dels fets. 
Ahir se’ls va detenir a Santa 
Maria de Miralles i Vilanova 
del Camí.
Els detinguts han passat avui 
a disposició del jutjat d’ins-
trucció en funcions de guàr-
dia d’Igualada.

Detenen dos homes per col·locar un 
artefacte explosiu en una casa ocupada

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Vilanova del Camí ja 
ha començat a parti-
cipar en la comme-

moració del Dia Internaci-
onal de la Gent Gran que se 
celebra l’1 d’octubre. Dissabte 
un grup de quaranta persones 
van compartir una caminada 
sota l’eslògan “Sumem grans 
quilòmetres”. La va organit-
zar la Junta de l’Associació 
de Pensionistes i Jubilats de 
Vilanova del Camí, amb el 
suport de la regidoria de la 
Gent Gran.
Se sumaven així a la proposta 
del Consell de la Gent Gran 
de l’Anoia que ha convidat els 
municipis a fer diferents sor-
tides a peu per arribar a la �ta 
d’assolir conjuntament 2.652 
quilòmetres -la distància en-
tre l’Anoia i  Atenes-, com un 
reconeixement conjunt a les 
persones grans.
Amb aquesta caminada, Vila-
nova del Camí ha col·laborat 
amb 168 quilòmetres. És la 
suma dels quilòmetres realit-
zats per la quarantena de par-
ticipants. 
A les 9 del matí, des del Ca-

sal de la Gent Gran, iniciaven 
la caminada, amb parada al 
molí dels Moletons, on els 
van contar la història d’aquest 
molí del segle XVI. I un cop 
acabada l’explicació van re-
prendre el recorregut �ns a 
la deixalleria municipal, on 
també van fer parada i visita 
per conèixer el seu funciona-
ment.
Tot seguit van continuar el 
trajecte �ns al molí de Rigat, 
amb parada per menjar un 
entrepà, gentilesa de la Junta 
de l’Associació. També allà 
els van explicar la història 
d’aquest molí que en el seu 
moment fou la seu del Museu 
de l’Aigua.
Per últim es van desplaçar 
�ns a l’esplanada, on antiga-
ment els veïns de Vilanova 
del Camí anaven a celebrar 
el dijous llarder o menjar la 
mona el Dilluns de Pasqua. 
Allà els esperava un autocar 
per fer el viatge de tornada.
En Francesc Viera va fer de 
guia en aquesta caminada, 
“fent amb tot detall les per-
tinents i precises explicacions 
dels llocs visitats”, com desta-
quen des de l’organització. 

El Casal de la Gent Gran 
aporta 168 quilòmetres 
a la campanya ‘Sumem 
grans quilòmetres’ 
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MONTBUI / LA VEU

Montbui està celebrant 
durant aquests dies 

una Setmana de la Gent Gran 
adaptada a la situació sanità-
ria actual. Les activitats fina-
litzaran el proper diumenge 
amb la Gala de la Gent Gran, 
la qual es durà a terme a 
partir de les 6 de la tarda a 
Mont-Àgora. Aquesta gala 
inclourà el reconeixement 
“Noces d’Or” a les parelles 
que han complert 50 anys de 
casats i/o convivència durant 
els anys 2020 i 2021. La Gala 
inclourà també actuacions 
musicals a càrrec de Sheila 
Grados (veu) i Javier Gavara 
(guitarra) i es projectarà l’àu-
diovisual “La gent, la memò-
ria de Montbui”.
Cal remarcar que l’activitat 
es realitzarà seguint el pro-
tocol d’activitats culturals, 
amb aforament limitat a 296 
persones. El públic haurà de 
romandre amb mascareta 
durant tota la celebració. Les 
invitacions per a aquest acte 
es poden adquirir a l’Ajunta-
ment de Santa Margarida de 
Montbui, de dilluns a diven-
dres, de 9 a 12 hores, fins al 
límit de l’aforament.
A més de la Gala de la Gent 
Gran, les activitats continu-
aran durant els propers dies 
amb diferents propostes.

Així, aquest dijous, a partir 
de les sis de la tarda, tindrà 
lloc el Play-Back de la Gent 
Gran amb el grup “Bella 
Amistad” a Mont-Àgora. Ac-
tivitat limitada a 296 perso-
nes.
Activitat popular que es 
realitzarà seguint els pro-
tocols sanitaris. Hi haurà 
premis-vals de compra en 
comerços de la Unió d’Esta-
bliments de Montbui (UEM). 
El bingo popular es realitza-
rà entre les cinc i les set de 
la tarda. Activitat limitada a 
les 50 primeres persones, per 
limitació d’aforament.
El dissabte es durà a terme 
una Visita Guiada a La Tossa 
de Montbui. Amb sortida en 
autobus des del Nucli Urbà, 
s’organitza un desplaçament 
per conèixer el patrimoni 
històric, natural i arquitectò-
nic d’un dels grans tresors de 
Montbui.
El punt de trobada serà a la 
rotonda del Bou, des d’on 
es sortirà en autobus a dos 
quarts de 10 del matí. La vi-
sita a La Tossa es farà entre 
les 10 i les 12 del migdia. Hi 
haurà un aperitiu saludable 
individual pels/les partici-
pants. Activitat limitada a 
50 persones. Cal inscripció 
prèvia a l’Ajuntament fins es-
gotar places (de dilluns a di-
vendres de 9 a 12 hores).  

Acaba la setmana de la 
gent gran amb una gala a 
Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper diu-
menge a partir de les 
12 del migdia tindrà 

lloc l’acte d’inauguració de 
la nova Plaça del Pi. Aques-
ta obra, realitzada durant els 
darrers mesos, ha permès 
millorar notablement un dels 
espais emblemàtics del barri 
del Pi.
L’actuació ha permès millorar 
la movilitat i l’accessibilitat a 
la plaça. També s’ha solucio-
nat el creixement incontrolat 
d’arrels sota terra, el qual esta-
va malmetent el clavegueram.
El projecte també inclou una 

il·luminació moderna amb 
LEDS ajustables en intesitat 
i la ubicació de tres aurons 
blancs –arbres de fulla cadu-
ca- que durant l’estiu donaran 
ombra i que a l’hivern perme-
ten el pas de la llum solar. 
La inversió realitzada en 
aquesta actuació ha estat de 
96.000 euros.
L’acte protocolari d’inaugu-
ració es realitzarà dissabte 
a la mateixa Plaça del Pi, en 
un acte popular que s’orga-
nitzarà conjuntament entre 
l’Ajuntament i l’Ateneu del 
Pi, l’entitat que vetlla des de 
fa dècades per cuidar l’en-
torn del barri del Pi. 

Acte d’inauguració de la 
nova plaça del Pi, amb els 
veïns i veïnes del barri

MONTBUI / LA VEU

Ahir dimecres va te-
nir lloc a la Plaça de 
la Unió de Vistalegre 

una reunió explicativa amb els 
veïns i veïnes de la zona per in-
formar de l’inici imminent de 
les obres de la Plaça de la Unió, 
així com per explicar el projec-
te de reforma d’aquest espai 
ubicat en un dels extrems del 
Nucli Urbà.
L’Alcalde Jesús Miguel Juárez 
i els regidors del govern Coral 
Vázquez, Adrià Castelltort i 
Jordi Bòria van ser presents 
en aquesta trobada, conjun-
tament amb l’arquitecte mu-
nicipal Àngel balaguer i amb 
el director d’obra Joan Batlle.
Els representants de l’Ajunta-
ment va explicar el projecte, 
on es poden diferenciar tres 
espais clarament diferenciats. 
Una primera zona de terras-
sa superior, la qual quedarà 
destinada a un ús de pista de 
futbol. Aquesta zona està pro-
jectada amb paviment de sau-
ló i quedarà separada respecte 
al carrer Jaen mitjançant un 
talús i una grada doble de pe-
dra natural fent d’element de 
contenció de terres. A la part 
superior del talús hi haurà 
una jardinera acompanyant la 
vorera superior amb arbustiva 
baixa i arbrat d’alineació nou. 
Aquesta arbrat dona ombra a 
la zona de grades. 
Tot seguit es troba una zona 

de terrassa inferior, espai en el 
qual es situen els nous jocs in-
fantils dins d’un sorral tot res-
pectant la retícula de moreres 
i plàtans existents. Aquesta 
zona també es contempla com 
a mirador del riu Anoia i la 
zona �uvial.
I per últim queda la zona de 
connexió amb el Parc �uvial 
de l’Anoia. Sense modi�car la 
topogra�a existent s’adequarà 
aquest camí ja que dona accés 
a la plaça per les dues terras-
ses. Com té una pendent vari-
able i considerable, l’encontre 
amb la plaça serà mitjançant 
una cuneta verda continua. 
En el punt més baix aquesta 
cuneta tindrà uns dics de con-
tenció per controlar la caigu-
da d’aigua. Està projectat amb 
una nova pavimentació de 
formigó a l’àcid d’ample 2m 
constant. La resta de camí es 

Reunió amb els veïns i veïnes de 
Vistalegre per explicar la reforma 
de la plaça de la Unió

pavimenta amb una mescla de 
tot-ú i sauló per evitar regue-
rons irregulars.
Les obres de remodelació, 
actualmente en fase de licita-
ció, suposen una inversió de 
225.000 euros i inclouen dis-
posar d’un espai lúdic remo-
delat per al gaudi de la ciuta-
dania.
El projecte s’ha realitzat tenint 
en compte les aportacions re-
alitzades pels veïns i veïnes 
del barri, canalitzats a través 
d’un procés participatiu rea-
litzat amb el suport de l’Asso-
ciació de Veïns Vista Alegre.
Per finalitzar la reunió, els 
veïns i veïnes van poder 
conèixer també una proposta 
per modificar els estaciona-
ments quinzenals de la zona 
i també van preguntar sobre 
diferents qüestions de l’actu-
alitat municipal.

MONTBUI / LA VEU

El passat dissabte es va ce-
lebrar la Fira de l’Esport 
de Montbui, el millor 

aparador per donar a conèi-
xer a la ciutadania les activitats 
que realitzen les associacions 
esportives del municipi. 
Van participar en aquesta Fira 
de l’Esport associacions com la 
UE Sant Maure, Club Tennis 
Montbui, Club Esportiu Mont-
bui, Hoquei Club Montbui, 
AMPA Escola Antoni Gau-
dí, Associació Bàsquet Mares 
Montbou i Moto Club Montbui 
que van omplir d’esport i lleure 
durant tota la matinal un dels 
punts neuràlgics del municipi. 
La matinal va començar amb 
una exhibició de gimnàstica 
de manteniment a càrrec del 

tècnic d’Esports municipal 
Lluís Atienza. Tot seguit es va 
dur a terme una exhibició de 
�t-attack a través del monitor 
de Mont-aQua Òscar. A conti-
nuació, les gimnastes del Club 
Esportiu Montbui van realit-

zar diferents exhibicions de 
rítmica. Tot seguit es van dur 
a terme diferents sessions de 
trial a càrrec de joves pilots de 
Moto Club Montbui i una ex-
hibició d’sticks amb l’Hoquei 
Club Montbui.

Celebrada la Fira de l’Esport
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PIERA / LA VEU

Piera es va convertir els 
dies 25 i 26 de setembre 
en la capital literària i 

gastronòmica de la comarca. 
Els carrers del nucli antic es van 
transformar en una renova-
da colònia estiuenca del SXXI 
per acollir el Degusta Llibres, 
una iniciativa organitzada per 
l’Ajuntament en col·laboració 
amb VilaDelLlibre.CAT i Va-
defoodies que van visitar prop 
d’un miler de persones.
Pel que fa a la part literària, van 
participar-hi 22 segells edito-
rials independents, als quals 
es van afegir les parades de 
les dues llibreries locals. Així 
mateix, es va recuperar la frui-
teria Cal Biel com a llibreria 
de segona mà, i ara s’estudia 
la possibilitat que la botiga 
pugui continuar oberta i sigui 
gestionada per joves volunta-
ris de Piera. A més del mercat 
del llibre, es van programar 25 
actes literaris i gastronòmics 
durant tot el cap de setmana 
en els quals van participar-hi al 
voltant de 500 persones. Entre 
les diferents propostes hi ha-
via el Cicle Piera, comissariat 
per Antoni Escudero, que va 
programar taules dedicades al 
patrimoni cultural i literari de 
la vila i va oferir una dotzena 
d’activitats amb una excel·lent 

acollida per part del públic. Les 
activitats de la Biblioteca de Pi-
era també van penjar el cartell 
de complet. Entre les propostes 
més destacades va haver-hi la 
presentació de l’obra Temps fu-
git de Josepa Ribera o els Xar-
rups d’autors i autores de Piera, 

El Degusta Llibres es converteix en un referent 
cultural i gastronòmic

PIERA / LA VEU

Aquest cap de setmana 
es donarà inici a la 
45a edició del Con-

curs de Teatre Amateur Vila 
de Piera, organitzat de forma 
conjunta per la Comissió de 
Teatre i l’Ajuntament. Durant 
els mesos d’octubre i novem-
bre s’oferiran al Teatre Foment 
de Piera un total de nou repre-
sentacions que aniran a càrrec 
de companyies d’arreu del ter-
ritori. La primera en pujar a 
l’escenari aquest dissabte, dia 
2 d’octubre, serà el Grup de te-
atre cassanenc, de Cassà de la 
Selva, amb la seva obra Litus, 
dirigida pel Marc Ciurana. 
Fins al proper 27 de novembre 
hi actuaran també la compa-
nyia Anem de canto, de Sant 
Joan de Vilatorrada; Geneses 
Teatro de Peña Fragantina, 
de Fraga; l’Elenc dramàtic 
de Sant Vicenç dels Horts; el 
Grup de Teatre Tàndem, de 
Santa Perpètua de la Mogo-
da; el Casal Corpus grup de 
teatre, de Barcelona; MaGret 
Teatre, de Vilafranca del Pe-
nedès; la Companyia Paranys, 
de Sant Joan de Vilatorrada; i 
Teatre Associació Cultural, de 
Granollers. Totes les represen-
tacions començaran a les 19 
hores. 
El Teatre Foment complirà 
amb totes les mesures sanità-
ries de prevenció per la Covid: 
hi haurà un aforament limitat, 
una entrada única al recinte 
habilitada 30 minuts abans 
de l’inici de l’obra per evitar 
aglomeracions, distància de 
seguretat i ús obligatori de 
mascareta. 

Aquest cap de set-
mana comença el 
45è Concurs de 
Teatre Amateur 
Vila de Piera

lectures d’obres de la mà dels 
seus creadors.
Pel que fa a la part més gas-
tronòmica, es van instal·lar 
21 parades, entre les quals va 
haver-hi nou cellers, un pro-
ductor d’oli, un pastisser i un 
gelater. La resta pertanyien 

al sector de la restauració. La 
sensació dels paradistes va ser 
bona, superant en la majoria 
de casos les vendes d’anteriors 
edicions del Piera Degusta. Pel 
que fa als actes gastronòmics, 
van tenir molt bona acollida el 
tast de formatges, la xerrada de 
Toni Massanés i Núria Bàgue-
na sobre tradició culinària i el 
showcooking d’Àstrid Barqué.
Des de l’Ajuntament i la resta 
d’entitats organitzadores s’ha 
fet una valoració molt positiva 
d’aquesta primera edició. El re-
gidor de Fires, Josep Maria Ro-
sell, ha destacat que el Degusta 
Llibres ha estat una oportunitat 
per unir la gastronomia i la lite-
ratura, potenciant el producte i 
la restauració locals i implicant 
les entitats de la vila. Segons 
Rosell, l’objectiu és que aquesta 
sigui “una �ra de referència a la 
comarca i al país, i permeti po-
sar en valor el nostre patrimoni 
arreu del territori”.
Entre les visites que va rebre 
Piera durant tot el cap de set-
mana cal destacar la de la presi-
denta del Parlament de Catalu-
nya. Laura Borràs va passejar 
pel mercat manifestant el seu 
goig perquè Piera formi part de 
la Xarxa de Viles del Llibre, un 
moviment de turisme cultural 
que coneix des dels seus inicis, 
quan va ser directora de la Ins-
titució de les Lletres Catalanes.

PIERA / LA VEU

Aquesta setmana s’ha 
incorporat a l’Ajun-
tament de Piera un 

tècnic de Joventut. Es trac-

ta d’un càrrec nou atès que 
fins ara eren les entitats ju-
venils les encarregades d’or-
ganitzar activitats en època 
festiva. La seva contractació 
és una aposta del consistori 
per dinamitzar la gent jove i 
desenvolupar projectes bus-
cant el consens del col·lectiu.
Segons la regidora de Jo-
ventut, Carme González, el 
principal objectiu del go-
vern municipal és escoltar 
la gent jove. La incorporació 
d’un tècnic és el primer pas 
per fomentar la implicació i 

la participació del jovent en 
el dia a dia del municipi. A 
més, és necessari comptar 
amb aquest col·lectiu, atès 
que ha estat un dels més 
afectats per la pandèmia pel 
que fa a relacions socials, es-
tudis i oci.  
El tècnic municipal, Pere 
Riba, també s’encarregarà de 
fer tasques d’assessorament 
a l’alumnat dels instituts 
públics de la vila tractant 
temes com la sexualitat, les 
drogues i l’àmbit laboral.
D’altra banda, Piera comp-

tarà amb un nou espai dedi-
cat exclusivament al jovent, 
que estarà situat en una de 
les naus de Cal Sanahuja. 
Seran gairebé 200 metres 
quadrats, amb possibilitat 
de dividir el local en dues 
sales mitjançant una porta 
corredissa. Vol ser un espai 
on la motivació i l’aprenen-
tatge siguin els principals 
motors de les activitats que 
s’hi desenvolupin. S’espera 
que pugui entrar en funci-
onament durant el primer 
trimestre de l’any vinent.

L’Ajuntament incorpora un tècnic per dinamitzar 
el jovent
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CAPELLADES / LA VEU

El NEAN-Parc Prehis-
tòric de Capellades 
és un equipament de 

l’Ajuntament de Capellades 
con�gurat a l’espai anomenat 
Cinglera del Capelló. Aquest 
projecte va néixer amb els ob-
jectius de protegir el patrimo-
ni natural i arqueològic, de 
posicionar Capellades com a 
punt de referència en la re-
cerca arqueològica paleolítica 
i com a centre de divulgació 
del coneixement de la prehis-
tòria del país i de consolidar 
el municipi com a destí turis-
tícocultural.
Aquest mes de setembre el ple 
de l’ajuntament de Capellades 
ha aprovat per unanimitat el 
proper pas per avançar en 
l’objectiu �nal que el projecte 
esdevingui una realitat.
Tal com explica l’alcalde de 
Capellades, Salvador Vives, 
“aquest és un projecte de país 
i de tots els capelladins. Amb 
la suma dels anys s’ha anat 
fent un seguit d’inversions 
que ara necessiten d’un esforç 
econòmic més. Hi destinem 
404.000 euros per executar 
un seguit de propostes que 
ens han de permetre aconse-
guir obrir de�nitivament el 
NEAN-Parc Prehistòric de 
Capellades”.
En aquest projecte es treba-
lla en 3 línies diferents. La 
primera són un conjunt de 
millores i actuacions al jaci-
ment arqueològic de l’Abric 
Romaní i en el recorregut per 
la Cinglera del Capelló, com 
ara la senyalització explicati-
va, obres a l’edi�ci d’immer-
sió temàtica, reordenació del 
conjunt vegetal de tot l’espai o 
millores a l’accés a l’itinerari 

des del camí de la Font de la 
Reina entre d’altres. 
La segona línia d’acció millo-
ra la seguretat a la Ronda del 
Capelló substituint la barana 
actual per una no escalable.
Finalment el tercer objectiu 
incidirà en els equipaments. 
Així es preveu la creació d’un 
aparcament per a autocarava-
nes, millorar l’edi�ci de dota-
cions habilitant-hi un espai 
de restauració i arreglar les 
escales de sortida del recor-
regut del Parc cap a aquest 
edi�ci.
La sessió d’aquest mes ha fet 
l’aprovació inicial del projecte 
i obre la licitació per tal que 
les empreses interessades pu-
guin començar a fer les seves 
ofertes.

Capellades aprova el seu 
primer Pla d’Actuació Mu-
nicipal
L’Ajuntament de Capella-
des ha aprovat també el seu 
primer Pla d’Actuació Mu-
nicipal. Els 3 grups polítics 
de l’oposició s’hi van abste-
nir, coincidint en considera’l 
com una proposta només de 
l’equip de govern.

El PAM és un important ins-
trument de plani�cació estra-
tègica per a l’acció de govern. 
Aquest document recull els 
objectius de caire estratègic 
que guiaran les actuacions 
que s’implementaran en el 
que resta de mandat, objec-
tius que, des d’una perspec-
tiva local, tenen la vocació 
d’alinear-se amb els objectius 
de desenvolupament sosteni-
ble de les Nacions Unides re-
collits a l’anomenada Agenda 
2030.
A Capellades el Pla d’Actua-
ció Municipal està organit-
zat en 6 objectius estratègics: 
Incrementar la cohesió i el 
benestar social; promoure el 
desenvolupament econòmic 
de la vila; fomentar la cultura, 
el coneixement i l’esport com 
a elements essencials de la 
qualitat de vida; millorar els 
espais públics, especialment 
el manteniment de carrers, 
places i zones verdes; afavo-
rir el desenvolupament d’una 
ciutadania conscient, activa, 
participativa i responsable; 
millorar la gestió de l’Ajunta-
ment i la seva proximitat als 
veïns i veïnes.

S’aprova el projecte d’adequació del 
NEAN-Parc prehistòric de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Després de �nalitzar 
la campanya d’exca-
vació a l’Abric Ro-

maní, que té lloc sempre al 
mes d’agost, els treballs de 
recerca a la Cinglera del Ca-
pelló continuen durant el 
mes de setembre -del 6 de 
setembre a l’1 d’octubre- amb 
l’excavació d’un dels altres 
jaciments arqueològics loca-
litzat al cingle: la balma de la 
Consagració. Aquests treballs 
s’emmarquen també  dins del 
Projecte d’investigació Abric 
Romaní-Cinglera del Capelló 
que lidera l’Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evo-
lució Social (IPHES) i comp-
ta amb el �nançament de 
l’Ajuntament de Capellades i 
el Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya. 
En anys anteriors ja s’havia 
intervingut en aquest jaci-
ment per tal de fer-hi un son-

deig arqueològic i localitzar 
possibles nivells d’ocupació 
humana. El resultat d’aquest 
sondeig va ser la troballa de 
nivells arqueològics amb ocu-
pacions que han estat datades 
i se situen entre els 15.000 i 
els 42.000 anys abans d’ara. 
Els treballs actuals estan am-
pliant l’àrea d’excavació del 
jaciment per tal de disposar 
d’una bona superfície de tre-
ball de recerca als nivells ar-
queològics.

Continua la recerca 
arqueològica a la 
Cinglera del Capelló

CAPELLADES / LA VEU

Els alumnes de l’escola Mar-
quès de la Pobla de Capella-
des han començat el curs amb 
diverses actuacions a les seves 
instal·lacions.
Apro�tant l’aturada de les 
classes durant els mesos d’es-
tiu, els Serveis Municipals de 
l’Ajuntament de Capellades HI 
han treballat juliol i agost fent 
diverses actuacions, amb un 
cost total de 26.674,70 euros.

Així, per exemple, s’ha substi-
tuït la  xemeneia de la caldera 
de l’edi�ci de Primària,  en-
derrocant primer la xemeneia 
existent i col·locant després un 
tub bicapa.
Encara a les aules de l’edi�-
ci de primària s’ha pintat les 
parets i �nalment s’ha canviat 
la caldera a gas de la zona del 
gimnàs.
Com cada any, també s’han 
fet algunes millores al pati i al 
mobiliari de l’escola.

Millores a l’escola 
Marquès de la Pobla

l’especialista per al teu vehicle
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ESP EC IAL ISTES EN H Í BR IDS I EL È C TR IC S

M ultimarca  ·   M ecà nica general
D iagnosi   ·    R evisions
E lectricitat/ E lectrò nica

E specialistes G L P / A utogas
H í brids i E lè ctrics

I nj ecció  D iè sel/ G asolina

Es t à s  p e n s a n t  a  c a n v i a r  e l  c o t x e ,  p e r ò  n o  s a p s  q u i n  c o m p r a r  p e r q u è  n o  t ' a f e c t i n  l e s  r e s t r i c c i o n s  d e  t r à n s i t ?
Tr a n s f o r m a  e l  t e u  p r ò x i m  c o t x e  a  GL P ,  o b l i d a ' t  d e  l e s  r e s t r i c c i o n s  i  a p r o f i t a ' t  d e l s  a v a n t a t g e s  d e l  GL P .

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



28  |  COMARCA Divendres, 1 d’octubre de 2021

ELS PRATS DE REI / LA VEU

El diumenge 26 de setem-
bre, es va batejar la plaça 
de davant el santuari de 

la Mare de Déu del Portal dels 
Prats de Rei amb el nom de l’es-
timat Mn. Esteve Prat. Va ser 
una cerimònia molt emotiva. 
L’alcaldessa va dedicar unes pa-
raules de record a la memòria 
d’un home bo, generós i molt 
estimat per tothom que el co-
neixia. Mn. Carles, l’actual rec-

tor de la parròquia, va beneir 
la plaça i la Coral Mare de Déu 
del Portal va cloure l’acte amb 
un repertori de cançons que 
van emocionar als assistents.
Mn. Esteve va exercir trenta 
anys de rector dels Prats de Rei. 
Era una persona molt propera 
a tothom, estant sempre al cos-
tat de les persones que patien i 
que ell ajudava amb tot el que 
podia. A més, va ajudar i col·la-
borar amb totes les entitats de 
la vila. 

Bateig de la Plaça Mn. 
Esteve Prat

EL BRUC / LA VEU

El proper dia 3 d’octubre 
l’Ajuntament del Bruc 
acollirà la XXXVII tro-

bada del Grup Cavall Bernat 
al Parc del Torrent de l’Illa, la 
trobada generacional que reu-
neix els escaladors i les escala-
dores que han coronat l’emble-
màtica agulla montserratina. 
La trobada es reprèn després 
d’una aturada de gairebé dos 
anys a causa de la crisi sanità-
ria de la COVID-19 i farà un 
especial homenatge a totes les 
escaladores i escaladors que 
ens han deixat durant aquest 
període.
La Junta del Grup ha es-
tat treballant per créixer en 
membres i en aquesta ocasió 
es nominaran com a Mem-
bres d’Honor del Grup Cavall 
Bernat els companys que han 

desenvolupat una activitat 
destacada i que s’han conver-
tit en referent per les futures 
generacions, amb l’entrega 
d’una insígnia. També es farà 
reconeixement als set mem-
bres que han mantingut viu el 
Grup Cavall Bernat.
La jornada començarà a les 
11 del matí, serà conduïda per 
l’actriu i escaladora Sílvia Bel 
i el periodista Sergi Valdivie-
so. El president del Grup Ca-
vall Bernat, Josep Massana, 
i l’ex-president de la FEEC, 
Francesc Sanahuja, donaran la 
benvinguda, juntament amb 
l’alcaldessa del Bruc, Bàrba-
ra Ortuño i el president de 
la FEEC, Jordi Merino. Com 
cada trobada, es farà la ceri-
mònia d’entrega de medalles 
als nous cavallistes i es retrà 
homenatge a tres destacats es-
caladors.

El Grup Cavall Bernat celebra la seva 
37a trobada al Bruc

L’acte es tancarà amb el tra-
dicional dinar de germanor i 
amb el ja habitual sorteig de 
material. Aquesta edició se-
guirà el protocols COVID-19 
establerts i ha reduït les seves 
activitats com a conseqüència 
d’aquestes limitacions sanità-
ries.
El món de l’escalada enguany 
ha aconseguit que l’olimpisme 
reconegui aquest esport que 
de ben segur ajudarà a pro-
moure la seva pràctica entre 
els joves.
El mateix dia, l’Ajuntament 
del Bruc celebrarà la primera 
edició de la Cursa de les Ba-
talles del Bruc, que consisteix 
en un recorregut de 10km que 
pel camí que va seguir l’exèrcit 
francès des del Bruc �ns al coll 
de Can Maçana el 1808 i que 
entra dins del Parc Natural de 
la muntanya de Montserrat.

EL BRUC / LA VEU

El Bruc acollirà la pre-
sentació de “Ubuntu, la 
república del bé comú”, 

publicat per Angle Editorial 
i obra guanyadora del Premi 
d’Assaig Irla 2020, un llibre 
amb el qual Romeva convida 
al lector a pensar quin futur 
es vol per Catalunya
L’exconseller d’Assumptes Ex-
teriors, Relacions Institucio-
nals i Transparència de la Ge-
neralitat de Catalunya, Raül 
Romeva i Rueda compartirà 
la visió d’una república ver-
da, feminista i social amb la 
batllessa del Bruc, Bàrbara 
Ortuño i Escriu. Ambos amb 
ampli coneixement del tercer 
sector i el mon del coopera-
tivisme.
Com diu la contraportada 

del llibre: Una mirada ubun-
tu ens aboca a començar per 
petits canvis al nostre entorn 
que formin part d’una autèn-
tica revolució global. Cons-
truir la nostra vida al voltant 
del principi ubuntu ens ajuda 
a reconèixer i incentivar el 
nostre potencial com a éssers 
humans, però també com a 
col·lectivitat de �nida, cap a 

Raül Romeva i Rueda presenta “Ubuntu, 
la república del bé comú” al Bruc

una cooperació efectiva i el 
bé comú. En aquestes pàgines 
no hi trobareu passat sinó fu-
tur.
És imprescindible con�r-
mar l’assistència escrivint un 
whatsapp al 607 38 24 87 o 
mail anoia@esquerra.cat. Les 
reserves es faran per ordre de 
recepció dels correus �ns a 
exhaurir localitats.

CAPELLADES / LA VEU

Dissabte al matí de 
10:30 a 13:30 s’ha 
programat novament 

la proposta “el Maria Canals 
porta cua”.
Aquesta és una iniciativa que 
té per objectiu portar la mú-
sica a peu de carrer. Prime-
rament s’havia de fer el 16 de 
setembre, instal·lant al bell 
mig de la plaça Verdaguer 
un piano de cua per tal que 
tothom qui ho volgués, el po-
gués tocar. La previsió mete-
orològica, però, va fer ajornar 
la proposta per a aquest dis-
sabte, 2 d’octubre.
L’any passat ja es va fer aques-
ta proposta a Capellades i 
va tenir molt bona acollida 
amb molts pianistes tocant. 
Enguany també hi tornarà a 
participar l’Escola de Música 
de Capellades.
En aquest sentit, el regidor 
de Cultura de l’Ajuntament 
de Capellades, Àngel Soteras, 
destaca que “l’experiència del 
darrer any va ser realment 
sorprenent i sobretot molt 
agradable: tothom qui ho va 

voler, en sabés o no, va po-
der tocar un autèntic piano 
de cua i ho va fer com més li 
va plaure, sols, a quatre mans 
amb amics, acompanyats pel 
coordinador de l’acció, el Je-
roni Oliva... És una activitat 
oberta a tothom.
Resulta entranyable descobrir 
les aptituds musicals de més 
d’un veí de qui no coneixem 
aquesta faceta o veure la gent 
aturar-se, sorpresa primer i 
en algun cas després emoci-
onada.
Amb “El Maria Canals porta 
cua” insistim en la línia de 
treure la música al carrer com 
també hem anat fent amb “El 
Liceu a la Fresca”, la Setmana 
de la Música o concerts en 
diversos espais oberts com 
l’auditori de la Font Cuitora, 
la plaça de Catalunya, els jar-
dins de Mn. Pere Bosch o el 
terrat de la Biblioteca. Hi ha 
tot un sector de població que 
no té l’hàbit d’anar a espec-
tacles culturals així que vam 
decidir que fos el propi Ajun-
tament qui els portés la cultu-
ra, en aquest cas la música, al 
mig del carrer”.

Arriba el “Maria Canals 
porta cua” a Capellades
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ARGENÇOLA / LA VEU

Una cinquantena de 
voluntaris es van re-
unir dissabte passat, 

25 de setembre, als Plans de 
Ferran, a Argençola, en un 
jornada per desbrossar el 
bosc organitzada per la pla-
taforma Revifem Queralt. 
Seguint el mestratge de Joan 
Teruel, ADF i gestor de re-
cursos naturals, els voluntaris 
que es van reunir als Plans de 
Ferran van escoltar atenta-
ment les instruccions teòri-
ques de Teruel en primer lloc 
i a continuació es va passar a 
la part pràctica de la jornada, 
que es va allargar durant una 
hora i mitja i que va consis-
tir en tallar branques i troncs 
i netejar matolls en grups de 
cinc i sis persones. En total, la 
jornada es va allargar durant 
unes tres hores en què tots 
els assistents van acabar molt 

contents amb la feina feta, 
emplaçant-se a futures acci-
ons que la plataforma pugui 
convocar. 
En declaracions a l’Agència 
Catalana de Notícies, el por-
taveu de l’entitat, Francesc 
Pau, ha demanat que hi hagi 

Mig centenar de voluntaris netegen el 
bosc en la primera acció comunitària 
de Revifem Queralt

un canvi de legislació que 
permeti netejar i gestionar els 
boscos amb més facilitat. “Hi 
hauria d’haver un macropla 
perquè els voluntaris com no-
saltres sabéssim que podem 
accedir al bosc a fer aquestes 
feines”, comentava.

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

El diumenge 26 de se-
tembre, a les 6 de la 
tarda,  es va celebrar al 

Jardí del castell de Santa Co-
loma la cloenda de l’exposi-
ció “Sant Magí,  el miracle de 
l’aigua” que va estar oberta a 
la sala gran del castell des del 
dia 12 de setembre. L’acte va 
versar sobre la recuperació del 
Ball Pla de Sant Magí durant 
l’Aplec de Setembre de l’any 
2010.
La Laia Carreras, principal 
impulsora de la seva recupe-
ració, va fer una acurada des-
cripció del que és el Ball Pla. 
Va explicar també abans de 
recuperar el Ball Pla va fer re-
cerca en arxius i en converses 
amb gent diversa, aconseguint 
recuperar la melodia que va 
trobar en una publicació de 
Joan Cuscó i en la festa Ma-
jor de Vilafranca. També va 
exposar com en Joan Serra 
Vilamitjana, mestre dansaire, 
va crear una nova coreogra�a 
per a l’ocasió. Va acabar les se-
ves paraules animant a que la 
gent de la Baixa Segarra es fes 
seva aquesta melodia i que no 
deixessin mai de ballar-la tan 
a l’aplec com en qualsevol oca-

sió que convingui.
Seguidament els grallers de 
Santa Coloma i balladors i 
balladores de l’Esbart Dansai-
re Alt Gaià van interpretar el 
Ball Pla amb el decorat incom-

parable de la torre del castell. 
Vam acabar tot amb una tas-
sa de xocolata desfeta com és 
habitual en gairebé totes les 
activitats que organitzen els 
Amics de Sant Magí.

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

L’Esbart Dansaire Alt Gaià ballant al jardí del castell de Santa Colo-
ma al davant de la torre de l’homenatge, (Foto: Tribus de la Segarra)

ORPÍ / LA VEU

El passat cap de setmana 
Orpí va celebrar la seva 
Festa Major una festivi-

tat molt esperada després de la 
pandèmia que va impedir que 
es celebrés el 2020. El diven-
dres al vespre es va encetar la 
festa amb el concert amb Set 
de Rumba a la Plaça Sant Jordi. 
Dissabte els més matiners van 
anar a caminar cap a Coll-Bás 
en un recorregut d’un 9 km. A 
la tarda contes infantils amb la 
companyia “Vivim del cuento” 
i al vespre els contes de colors 
per adults. El diumenge a les 

12:30h es va o�ciar la Missa en 
honor a Sant Miquel, a l’exterior 
de l’Església de Sant Miquel 
d’Orpí, cantada pels Amics de 
la Parròquia de Carme. A dos 
quarts de vuit del vespre cine-
ma per a totes les edats a la Pla-
ça Sant Jordi. I com a � de festa 
a dos quarts de deu del vespre 
espectacle pirotècnic des de la 
terrassa de l ‘Ajuntament d’Or-
pí, visible a molts punts del 
municipi. Esperem que amb la 
millora de la situació de la pan-
dèmia, es puguin programar 
més actes de cara a la propera 
edició, i agraïr a tota la gent que 
hi ha participat.

Orpí celebra la seva Festa 
Major

ORPÍ / LA VEU

L’Ajuntament d’Orpí 
s’ha adherit al Projec-
te Anoia Vellesa activa 

promogut pel Consell Co-
marcal de l’Anoia, adreçat als 
majors de 65 anys. Aquest 
projecte  serveix per contac-
tar amb les persones grans 
del municipi, a � de detec-
tar les seves necessitats per 
orientar-les i assessorar-les 
així com organitzar activitats 
grupals que puguin pal·liar 
les necessitats observades. 

Aquest projecte es desenvo-
luparà �ns al mes de desem-
bre d’enguany. La persona 
que dinamitza l’activitat és 
la Miriam Sanz integradora 
social i que actualment estu-
dia antropologia, la seva gran 
experiència en el món de l’en-
velliment a través del servei 
d’atenció domiciliària la fa 
apta per desenvolupar el pro-
jecte amb èxit. Les trobades 
es fan els dilluns per la tarda 
a la Sala Polivalent de l’Ajun-
tament d’Orpí de 16:00h a 
18:00h.

Projecte Anoia Vellesa 
Activa a Orpí

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.

Es necessita dependent/a 
per la xarcuteria Esquius.

Interessats trucar al 93 803 59 06 
o enviar e-mail a esquius1961@gmail.com
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CALAF / LA VEU

Aquest dissabte 2 d’oc-
tubre a les 20.00 ho-
res arriba el Festival 

Píndoles a Calaf amb tres 
obres de microteatre: ‘Elek-
trishes Blau’, ‘Malo Banco’ i 
‘S’ha acabat el bròquil’; i una 
obra convidada, ‘Pasung’. L’es-
sència del Festival Píndoles és 
la de programar obres de te-
atre breu inèdites i represen-
tar-les en espais emblemàtics 
del municipi.
La primera obra ‘Elektrishes 
Blau’, que es representarà a la 
sala del Casino, és una oda a 
l’aferrament, a la melancolia  i 
a no deixar escapar la joven-
tut i el passat. En segon lloc, 
hi ha ‘Malo Banco’, a la plaça 
Ravalet, on a través d’un joc 
escènic basat en la polisèmia 
i farcit de metàfores mostren 
i denuncien com moltes vi-
des han vist trontollar la seva 
existència  a causa de les dues 
crisis socials d’aquesta dèca-
da. A continuació, a la capella 
del CRO tindrà lloc la histò-
ria de tres companys de pis 
que fa anys que conviuen i 
això els ha passat factura. Ara 
compten amb una amistat 
desgastada i la seva relació ja 
no és el que era.

A més a més de les tres obres 
del Festival Píndoles, aquest 
any comptarem amb l’obra 
‘Pasung’ de la cala�na Sílvia 
Vila, que va participar al pri-
mer festival de Microtextos 
teatrals de l’entitat.
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-

El Casino de Calaf acull una nova 
edició del Festival Píndoles

sep). També es podran adqui-
rir a taquilla des d’una hora 
abans de l’espectacle, sempre 
que en quedin de disponibles. 
El preu per als socis és de 12 
euros i per al públic en gene-
ral de 15 euros. Seran vàlides 
les invitacions proporciona-
des.
A més a més, us recordem 
que ja està disponible la ven-
da d’entrades dels espectacles 
que farem �ns a �nals d’any 
amb motiu del 125è aniversa-
ri del Casino de Calaf.
Tota la informació i especta-
cles a la web de l’entitat www.
casinodecalaf.cat.

S. M. SESGUEIOLES / LA VEU

L’Escola Font de l’Anoia 
de Sant Martí Sesguei-
oles ha encetat el nou 

curs escolar 2021/22 amb 
un nou equip docent; l’esco-
la rural, que forma part de la 
ZER Vent d’Avall, aquest curs 
compta amb un total de 17 
alumnes: 5 d’Educació Infantil 
i 12 d’Educació Primària.
El nou equip docent està for-
mat per l’Ester Garriga, mestra 
d’Educació infantil  i directora 
de l’Escola,  la Marta Martín 
mestra d’Educació Primària 
i mestres itinerants de les di-
ferents especialitats, com són: 
música, anglès, educació físi-
ca, religió, educació especial i 
la  intervenció d’una psicòlo-
ga de l’Equip d’Assessorament 
Pedagògic que hi intervé quan 
és necessari.
A l’escola Font de l’Anoia so-
bretot es potencia el treball 
de la convivència amb tota la 

comunitat educativa, però 
sobretot entre els infants de 
l’escola. Es treballa conjunta-
ment l’experimentació, la in-
vestigació, el gust per la lec-
tura  i la creativitat artística.
L’escola també aprofita l’en-
torn rural de Sant Martí 
Sesgueioles per realitzar sor-
tides quinzenals, que perme-
ten als alumnes conèixer el 
poble i gaudir de la natura 
que ens envolta.

Nova AFA, amb gran im-
plicació escolar
Enguany l’escola també 
compta amb un equip reno-
vat a l’Associació de famí-
lies de l’Escola, amb la nova 
arribada d’infants de dife-
rents edats. L’AFA coordina 
el menjador de l’Escola, les 
extraescolars i diferents ac-
tivitats festives (caramelles, 
Sant Jordi, final de curs, 
etc.).

Nou equip docent a l’Escola Font de 
l’Anoia de Sant Martí Sesgueioles

MONTMANEU / LA VEU

El dimarts dia 28 de 
setembre, el Diputat 
d’Infraestructures i Es-

pais Natural de la Diputació 
de Barcelona Sr. Pere Pons i 
Sra. Ivet Castaño van visitar 
el municipi de Montmaneu. 
A l’Ajuntament van ser re-
buts per l’Alcalde Sr. Angel 

Farré i van tractar diversos 
temes d’interès pel municipi.
El Sr. Alcalde els va ensenyar 
les obres que s’havien execu-
tat i algunes que es duran a 
terme properament. 
Des de l’Ajuntament valorem 
molt positivament aquestes 
visites institucionals als mu-
nicipis petits com Montma-
neu. 

Montmaneu rep la visita 
del Diputat d’Infraestruc-
tures i Espais naturals

MASQUEFA / LA VEU

El CDR de Masquefa i 
l’assemblea territorial 
de l’ANC projectaran el 

documental De matinada avui 
divendres, 1 d’octubre, per 
denunciar la repressió contra 
l’independentisme, que no 
s’atura. El �lm, d’una hora de 
durada, es podrà veure a l’aire 
lliure en pantalla gegant, si el 
temps acompanya, a l’antiga 
plaça de l’Estació, rebatejada 
1 d’Octubre, de Masquefa. La 
societat L’Alzinar, que té la seu 
a la mateixa plaça, ha ofert les 
seves instal·lacions en cas de 
pluja. Al �nal de l’acte, hi hau-
rà coca i cava per a tothom.
En l’acte hi intervindrà Rafael 
Delgado, del CDR de Mollet, 
que ha estat acusat de per-
tinença a organització terro-
rista en el marc de l’operació 
Judes.
El 23 de setembre de 2019, ara 
fa dos anys, a la matinada, un 
operatiu de 500 agents de la 
Guàrdia Civil van fer deu re-
gistres a set municipis, dels dos 
Vallès i d’Osona, i van detenir 

nou persones: dues van ser 
posades en llibertat i les altres 
set les van traslladar a Madrid 
acusades de terrorisme. Poste-
riorment, van detenir quatre 
veïns més. És el que es coneix 
com l’operació Judes. El docu-
mental De matinada explica 
de manera clara i detallada 
el muntatge de l’operació. Un 
exemple de com funciona la 
maquinària repressiva de l’Es-
tat Espanyol contra l’indepen-
dentisme i qualsevol forma de 
dissidència.
Ara la �scalia de l’Audiència 
espanyola acusa de pertinen-
ça a organització terrorista els 
tretze membres dels CDR. A 
més de Rafael Delgado, Edu-
ard Garzón, Esther Garcia, So-
nia Pascual, Queralt Casoliva, 
Germinal Tomàs, Alexis Co-
dina, Jordi Ros, Xavier Duch, 
Ferran Jolis, Txevi Buïgas, 
David Budria i Clara Borre-
ro són acusats de formar part 
d’una suposada organització 
terrorista anomenada Equips 
de Resposta Tàctica (ERT), i 
també de tinença i preparació 
d’explosius.

Masquefa recorda 
l’1 d’Octubre amb el 
documental “De matinada”
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CALAF / LA VEU

L’Ajuntament de Calaf 
ha impulsat un projec-
te de masoveria urbana 

al municipi. Aquest model 
d’habitatge es basa en la ces-
sió d’un immoble per part de 
la persona propietària a can-
vi que la persona cessionària 
faci obres de rehabilitació i 
manteniment.
El consistori municipal cedi-
rà dos habitatges de titularitat 
municipal, coneguts popu-
larment com ‘Les casetes dels 
mestres’, mitjançant aquest 
sistema. Aquests habitatges 
s’adjudicaran a través d’un 
sorteig públic entre totes les 
sol·licituds que reuneixin els 
requisits per a participar en el 
programa. Les persones que 
esdevinguin masoveres po-
dran residir a aquestes cases a 
canvi d’executar millores.
El projecte es va iniciar fa un 
any, amb una reforma prèvia 

al lloguer de masoveria. La 
rehabilitació va estar subven-
cionada per la Diputació de 
Barcelona i es va dur a terme 
a causa del mal estat en què es 
trobaven aquests habitatges.
Amb la reforma ja acabada, 
el procés d’atorgament de les 
dues cases va començar amb 
la jornada de portes obertes, 

L’Ajuntament de Calaf impulsa un projecte de masoveria urbana

que va tenir lloc el passat 17 
de setembre. Continuarà amb 
l’obertura del període de pre-
sentació de sol·licituds, entre 
el 18 d’octubre i el 18 de no-
vembre. La llista de persones 
admeses es publicarà el 26 
de novembre i, entre el 29 de 
novembre i el 3 de desembre, 
es podran presentar reclama-

cions contra la llista provi-
sional. El 14 de desembre es 
durà a terme el sorteig públic 
i el 15 de desembre es publi-
caran els resultats. Per últim, 
la signatura del contracte 
s’efectuarà entre el 20 i el 24 
de desembre. Convé tenir en 
compte que aquestes dates 
són provisionals i es podran 

veure modi�cades davant si-
tuacions imprevistes. 
Calaf va aprovar al ple del 
passat mes de juny l’Ordenan-
ça reguladora de la masoveria 
urbana. Les bases generals 
d’adjudicació dels habitatges, 
en les quals es �xen les condi-
cions i els requisits, es publi-
caran a la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Calaf pròxi-
mament.

La masoveria urbana
La masoveria urbana és un 
model d’habitatge bene�ci-
ós per la persona propietària 
i pel masover o masovera. 
D’una banda, garanteix l’ac-
cés a l’habitatge a la persona 
masovera amb poca liquidi-
tat, ja que el pagament del llo-
guer es fa mitjançant obres de 
rehabilitació. D’altra banda, 
permet a la persona propie-
tària rehabilitar l’immoble, i 
també, traslladar la gestió, les 
despeses i la conservació. 

CALONGE DE S. / LA VEU

L’Arnau Burgos Fonoll, 
de les Eres del Tardà, i 
la Núria de Solà Roldán, 

de la Casa Nova dels Capellans, 
van representar el municipi de 
Calonge de Segarra a la 68a 
edició de la FirAnoia, el passat 
26 de setembre.
L’acte va comptar amb la recep-
ció o�cial i l’ofrena de fruits del 
camp, amb la participació dels 
gegants petits i dels capgrossos 
d’Igualada.
L’Ajuntament agraeix la parti-
cipació de l’hereu i la pubilla 
de Calonge de Segarra i de les 
seves famílies en aquest acte.

L’hereu i la pubilla de Calonge de 
Segarra, a la FirAnoia

CALONGE DE S. / LA VEU

Pere Pons es va reunir 
amb tot l’equip de go-
vern municipal. Van 

visitar el poble de Dusfort, 
el local “El Forn” i l’edifici 
de l’Ajuntament reformat re-

El diputat d’Infraestructures 
i Espais Naturals visita 
Calonge de Segarra

centment, on va signar el lli-
bre d’honor, el qual ha rebut 
una subvenció de la Diputa-
ció de Barcelona.
L’alcalde i els regidors van 
explicar i treballar amb el 
diputat els projectes de futur 
del municipi.

Pla general de les cases dels mestres de Calaf. / GEMMA ALEMAN-ACN

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



El Barça esclafa l’Igualada 
Rigat al Palau Blaugrana
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HOQUEI PATINS / LA VEU

BARÇA 11
IGUALADA RIGAT 1

L ’Igualada RIGAT va 
pagar amb escreix 
la penyora del Palau 

Blaugrana. Els igualadins, 
que tornaven a tenir la bai-
xa molt important d’Aleix 
Marimon, no van poder fer 
pràcticament res del que 
havien preparat perquè el 
davant s’hi van trobar una 
autèntica piconadora.
I això que l’Igualada va 
aguantar molt bé els 10 pri-
mers minuts, mentre l’equip 
va estar ben ordenat a la 
pista. Aleshores, però, van 
arribar 3 gols culers en un 
minut que van desmuntar 

tot el treball que havia fet 
fins aleshores l’equip.
Ja a la segona part, amb el 6 
a 1 de Ton Baliu, l’equip va 
recuperar el bon to, gràcies 
a un millor posicionament 
defensiu. L’efecte va durar 
12 minuts. Els igualadins 
es van apropar amb perill a 
la porteria blaugrana (van 
tenir fins i tot un penal) 
però es van estavellar con-
tra Arnau Martínez, porter 
de la base del club que de-
butava al Palau i que està 
cridat a ser, amb tota segu-
retat, el porter blaugrana de 
la pròxima dècada. Al final 
el partit se li va fer llarg als 
“rigats” que van encaixar 4 
gols més en 4 minuts. Ara 
toca fer reset i seguir.

HOQUEI PATINS / LA VEU

GIRONA HC 2
IFHCP 4

Primera jornada de Lli-
ga Catalana FEM i pri-
mera victòria per a les 

noies que entrena Carles Ma-
rín. L’Igualada Femení HCP 
va assaltar la pista del CH 
Girona on es va imposar per 
2-4. Resultat enganyós i ma-
quillat per les locals a la recta 
�nal, després que les iguala-
dines ja dominessin per 0-4 
al descans. Durant la sego-
na part el joc va decaure i el 
Girona va fer dos gols en els 
darrers minuts. 
Partit molt ben treballat per 
les igualadines, que van ser 
superiors en el joc i també 
en el marcador davant un 
conjunt gironí on l’extècnic 
igualadí Albert Bou té molta 
feina per fer. Helena de Sivat-
te (amb dos gols) i Pati Miret 
i Carol Herrera amb un gol 
cadascuna, van golejar per a 
un Igualada Femení que va 
afrontar el matx amb només 
vuit jugadores per la coinci-

dència horària del partit del 
Nacional Catalana a Vilanova 
i la Geltrú. Cal remarcar la 
presència amb l’equip iguala-
dí de la jove portera interna-
cional FEM17 Blanca García, 
per la lesió de Mònica Ferrer.
Amb aquesta primera victò-
ria l’Igualada Femení HCP 
comparteix el lideratge del 
seu grup de Lliga Catalana 
amb l’HC Palau, gran favorit 
del grup i proper rival de les 
igualadines, dissabte que ve 
(18.00 hores), a Les Comes. 
Sens dubte, un repte per a les 
noies que entrena Carles Ma-
rín, que tenen com a objectiu 
continuar millorant i compe-
tint partit a partit.
Van formar per l’Igualada Fe-
mení HCP a Girona les por-
teres Cristina Riba i Blanca 
García i com a jugadores de 
pista Pati Miret (1), Carol 
Herrera (1), Helena de Sivatte 
(2), Queralt del Àguila, Carla 
Claramunt i Aida Mas.  

El Nacional Catalana planta 
cara durant 45 minuts al CP 
Vilanova d’OK Lliga
Partidàs, malgrat perdre 5-1, 

de l’equip de Nacional Catala-
na de l’Igualada Femení HCP 
(entrenat en aquesta ocasió 
per Fidel Noguera) en el pri-
mer partit de lliga a la sempre 
complicada pista de Les Ca-
sernes de Vilanova i la Geltrú, 
on el segon equip igualadí es 
va trobar amb un Club Patí 
Vilanova que va jugar tot el 
partit amb jugadores d’OK 
Lliga, inclosa la portera Júlia 
Baldrich. 

Durant 40 minuts un Igua-
lada Femení ple de jugado-
res joves i amb una Mariona 
Escoda excel·lent sota pals 
(amb diferents components 
del FEM17) va tenir el matx 
equilibrat (�ns l’1-1 aconse-
guit per Gina Balcells a 10 
minuts de la conclusió). No-
més a la recta �nal del partit 
les del Garraf van tibar de 
veterania i major rotació de 
banqueta per trencar el par-
tit i guanyar a les anoienques 
per un 5-1 que no re�ecteix 
l’equilibri que es va veure a la 
pista, amb un Igualada Feme-
ní que va tutejar i incomodar 
al conjunt vilanoví.  

L’Igualada Femení HCP s’estrena a 
la Lliga Catalana amb una meritòria 
victòria a Girona

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      
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FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 6
FC VERDÚ 0

Les blaves, s’estrenaven, 
a Les Comes, en lliga. 
Després de vèncer en la 

primera jornada, les iguala-
dines volien seguir sumant de 
tres en tres.
L’equip de Víctor Torrijos es va 
trobar un equip amb les línies 
molt juntes, intentant defen-
sar-se des del primer minut. 
Aquest plantejament va pro-
vocar que l’Igualada hagués 
d’intentar imposar el seu rit-
me.
A les anoienques els hi va cos-
tar generar velocitat de pilota, 

però la superioritat era molt 
gran i les ocasions anaven ar-
ribant.
Nai obria la llauna, als pri-
mers MINUTS de joc i Peke 
i la mateixa Nai, obrien forat 
al marcador. Resultat de tres a 
zero, clar, a favor de les blaves, 
al descans.
A la segona meitat, la dinà-
mica va ser molt similar, i les 
oportunitats seguien arribar. 
L’equip local va desapro�-
tar-ne moltes, però Marina, 
Pauli i Mar van acabar tancant 
un resultat voluminós, de sis a 
zero.
La setmana vinent, l’Igualada 
visitarà un dels equips més 
forts de la lliga, el Cornellà.

El CF Igualada femení 
ja suma dues victòries en 
dos partits 

Foto: Marc Domingo

BÀSQUET / LA VEU

EVENTS CB IGUALADA 65
JOVENTUT LES CORTS 50

L’Events Sènior Feme-
ní A del CB Igualada 
iniciava aquest passat 

dissabte la competició regu-
lar de la Copa Catalunya. Ho 
feia després que l’any passat es 
classi�qués per les fases d’as-
cens a Lliga femenina, on van 
acabar caient a quarts de �nal.
El primer període del par-
tit d’aquest dissabte va estar 
marcat per l’encert de les igua-
ladines, que van aconseguir 
moltes cistelles en el llança-
ment exterior. En aquest par-
cial, les blaves van anotar �ns 
a tres triples. En defensa, les 
jugadores locals mostraven 
la seva pitjor versió, deixant 
que l’equip rival pogués jugar 
còmode el seu joc. Gràcies a 

aquesta permissivitat, les bar-
celonines van dominar el mar-
cador, 17-19.
El segon període va comen-
çar molt favorable a les igua-
ladines ja que de sortida van 
aconseguir un valuós parcial 
de 9 a 0, col·locant el marca-
dor amb una avantatge de 7 
punts, 26 a 19. L’equip visitant 
va trigar 4 minuts en poder 
anotar la primera cistella en 
aquest parcial. Posteriorment 
les barcelonines es van refer i 
van igualar el marcador. A la 
mitja part s’arribava en empat, 
30 a 30.
En el tercer període, les blaves 
van poder jugar amb més co-
moditat i van mostrar la seva 
millor versió del joc, tant a 
nivell ofensiu, amb un gran 
encert de cara a cistella, com 
a nivell defensiu, on es van en-
carregar de deixar l’equip con-
trari sense opcions. Un parci-

al de 10 a 1 en els darrers 3 
minuts, deixava el marcador 
amb un 48 a 40.
El darrer període, va ser do-
minat novament per les ju-
gadores blaves, que volien 
seguir demostrant a l’afició 
present la bona dinàmica en 
la que es troben i el bon joc 
treballat. Van deixar sense 
opcions al rival, posant de 
nou un parcial de 17-10 al 
marcador, deixant el marca-
dor amb un clar 65 a 50.
El proper partit de les iguala-
dines serà a la pista del com-
plicat CB Valls, el diumenge 
3 d’octubre.
Anotació Events CB Iguala-
da: M. Blanco (8), A. Gayoso 
(19), A. Pineda (3), M. Pu-
jolreu (10), J. Lamolla (10) 
-cinc inicial-, C. Carner (9), 
P. Iglesias (4), L. Vancells (2), 
N. Capdevila (0), A. Farré 
(0), A. Fontanet (0),

L’Events CB Igualada comença la lliga 
amb bon peu

· Prova de PCR 50€ (en 24 h)
· Prova ràpida d’antígens 25€ (en 30 min)
· Prova ràpida d’anticossos 55€ (en 20 min)
· Detecció per saliva
· Test ràpid d’antígens
· PCR (cita prèvia PCR tel/whatsapp 654 22 39 
30)
· Màscares FFP2 adults i nens
· Productes ecològics
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Els atletes del CAI, amb 121 medalles 
guanyades, rebuts a l’Ajuntament

L’Igualada Vòlei Club 
arrenca la temporada 
amb rècord de jugadors

VÒLEI / LA VEU

En una temporada molt 
especial per l’Igualada 
Vòlei Club, ja que ce-

lebra el 30è aniversari, l’enti-
tat ha començat amb molta 
il·lusió, rècord d’inscripcions 
amb 215 jugadors i jugado-
res i llista d’espera per entrar, 
mirant de trobar espais per 
donar cabuda a tothom. 
La competició arrencava 
aquest cap de setmana la lli-
ga de la Federació Catalana 
amb moltes victòries i molta 

feina per fer pels entrena-
dors.
En el primer partit de la 
competició, el SFA acon-
seguia un punt davant la 
Palma de Cervelló després 
d’un partit molt intens i on 
les igualadines han plantat 
cara a un equip molt sòlid 
en defensa i amb bons atac. 
Tot i la derrota per 3-2, 
l’equip igualadí torna a casa 
amb la sensació que tot i ser 
un equip nou amb molta fei-
na per fer, la temporada serà 
prometedora.

ATLETISME / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada 
va rebre el divendres 17 
de setembre a diversos 

atletes del Club Atlètic Iguala-
da que durant aquesta tempo-
rada han aconseguit medalla. 
En total, aquesta temporada 
2021, el club d’atletisme igua-

ladí ha guanyat un total de 121 
medalles en els campionats de 
Catalunya i Espanya.
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, acompanyat de di-
versos membres del consistori 
va rebre al conjunt d’atletes en 
dos torns a causa de l’afora-
ment.
Noemí Carreras, la presidenta 

del CAI, va parlar en nom de 
tots ells valorant una tempo-
rada marcada per les restricci-
ons en les competicions però 
plena
de motivació i energia, i va 
agrair el seu suport a l’Ajun-
tament i als patrocinadors, 
especialment a Petromiralles, 
Aigua de Rigat i Jocnet.

ESPELEOLOGIA / LA VEU

L’ E s p e l o G r u p A n o -
ia EGAN, els caps de 
setmana del 16-17 i 

23-24 del proper mes d’octu-
bre durà a terme el 29è Curs 
d’Iniciació a l’Espeleologia.
Aquest curs està adreçat a 
totes les persones majors de 
14 anys (aquests amb permís 
del seu tutor legal) que tin-
guin inquietuds d’aventura i 
que vulguin conèixer el me-
ravellós mon subterrani   que 
tenim sota els nostres peus.

Dirigit per monitors titulats 
de l’EGAN es donaran clas-
ses de progressió vertical per 
poder rapelar i baixar avencs 
de més de 80 mtrs., moure’s 
per gateres, observar forma-
cions meravelloses de esta-
lactites i estalagmites, també 
com hem de conservar les 
cavitats i els seus entorns i 
moltes més coses que es po-
dran aprendre en aquests dos 
caps de setmana.
Les classes teòriques es duran 
a terme al local de l’EGAN, 
dins de les instal·lacions del 

Museu Comarcal, carrer Dr.
Mercader s/n.
Per més informació us podeu 

L’EGAN prepara un nou curs d’iniciació a l’espeleologia
dirigir al local de l’ EGAN, 
referenciat, els divendres de 
9 a 10 del vespre, per email 

eganceci@gmail.com o  per 
telèfon 679329603 (Antoni), 
fins el 8 d’octubre.

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

Doble suspensió
a partir de 120€

E-bike 200€
en 24 quotes

(sense interessos)

NOVETAT MENDIZ BIKES A LA CARTA
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ATLETISME / LA VEU

Dissabte passat a la 
tarda, i dintre dels 
actes de les festes del 

Barri del Sant Crist, es dispu-
tava en aquest barri igualadí 
la 25a edició de la Cursa Po-
pular Green Run, novament 
sobre l’itinerari mixt per as-
falt i camins forestals  d’uns 5 
km aproximats,  amb sortida  
i arribada al c/Josep Galtés, 
conjuntament amb la 4a Ca-
minada Popular i 1a Marxa 
Nòrdica, i que van comptar 
amb la participació global 
de 150 persones entre les 3 
proves.
Els guanyadors absoluts de 
la Cursa Green Run foren els 
atletes Victor Montaner i Al-
bert Moreno (UEC Popular) 
que entraren conjuntament 
en masculins, amb 16’54”, i 
la corredora del CAI Triatló 
Petromiralles Cristina Brú,  
1a femenina i 34a general 
amb 21’24”. 

En masculins era 3r Albert 
Soler (CAI Triatló Petromira-
lles) amb 17’20”, seguit de Nil 
Alonso (RRR) 4t amb  17’49”, 
entrant 5è Ivan Valiente amb 
18’27”, i 6è Guillem Lamprea-
ve amb 18’36”.
En la general femenina, era 
2a i 41a general Laia Alonso 
(CAI) amb 22’15”, entrant 3a 
i 47a general Assumpta Cas-
telltort (CAI Triatló Petro-
miralles) amb 22’50”, 4a i 50a 
general Iveth Camús, amb 
23’10”,  5a i 51a general Selma 
Hernández, amb 23’11” i 6a i 
55a general Francesca Cabré 
(UEC Popular) amb 24’02”.
Els atletes de major edat par-
ticipants foren Juan Palo-
mino i Antònia Borràs, i els 
premis als primers del Barri 
foren per a Ramon Viladot 
i Janina Pelejà. Es va lliurar 
també un reconeixement a 
Joan Haldon, per la seva par-
ticipació en totes les edicions 
de la cursa. La Caminada Po-
pular era no competitiva, i no 

hi va haver participants en la 
Marxa Nòrdica.   
L’acte de repartiment de Tro-
feus i guardons de la cursa, 
va comptar amb la partici-
pació de la Tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament d’Igualada 
Carme Riera, del regidor 
de dinamització econòmica 
Jordi Marcè, de la presiden-
ta de l’Associació de Veïns 
del Barri del St. Crist, Lluïsa 
Morcillo,  de Josep Mª Bar-
quilla, de Marathon Esports, 
i dels organitzadors de la 
cursa, Salvador Fusté i Do-
lors Pujabet.
La prova era organitzada per 
l’Associació de Veïns del Bar-
ri del Sant Crist, amb la col-
laboració dels Ajuntaments 
d’Igualada i de Vilanova del 
Camí, i amb el suport de Ma-
rathon Esports, Super Mas, 
Fruites Lluís i Carme, Joc-
net, IES Badía i Margarit, 
Assegurances Junyent, Rà-
dio Igualada, Oro di Nàpoli 
i Caldo Aneto.

Víctor Montaner i Cristina Bru, 
guanyadors de la 25a Cursa Green Run 
al Barri del Sant Crist

ESPORTS / LA VEU

El dilluns dia 4 d’octubre, la 
Penya Blaugrana d’Igualada 
farà un acte de reconeixement 
al penyista més antic de l’en-
titat, Toni Suñer, en el marc 
de la conferència de presen-
tació del llibre de la història 
del Barça “Barça i Catalunya”, 
corresponent a la segona part: 
“Temps de foscor”.
Toni Suñer és penyista des 
del moment de la funda-
ció de la Penya Blaugrana 
d’Igualada, a principis de 
l’any 1959. En diferents èpo-
ques ha estat membre de la 
Junta de l’entitat. I des del 
2018 és el membre més vete-
rà de l’entitat.
Aquest reconeixement es 
realitzarà durant la presen-
tació de la segona part de la 
història del Barça i que se 
centra en la relació entre el 
Barça i Catalunya.

En època prèvia a la pan-
dèmia de la covid-19, i més 
concretament el mes de fe-
brer de 2020, ja es va presen-
tar la primera part titulada 
Els orígens de la simbiosi i 
que abastava els anys 1899 
fins al 1936, amb l’esclat de la 
guerra civil.
En aquesta segona part, titu-
lada Temps de foscor, s’abor-
da els anys de la guerra civil, 
postguerra i dictadura, des 
de l’any 1936 i fins el 1952, 
any del Barça de les 5 copes.
Durant la conferència de pre-
sentació, els autors del llibre, 
Salva Torres, Frederic Porta 
i Xavier Gamper, aniran des-
granant les vicissituds que el 
nostre club va passar durant 
aquest període històric.
L’acte es realitzarà al Casal 
Popular del Foment Igualadí 
(Rambla Sant Isidre, 14) el di-
lluns 4 d’octubre a 2/4 de 8 del 
vespre.

La Penya Blaugrana 
d’Igualada reconeix el 
penyista més antic

Comença la competició: LLIGA EBA
02/10/21 a les 17:45h

MONBUS C.B. IGUALADA - JOVENTUT BADALONA
Al Complex Esportiu Les Comes VINE A GAUDIR DEL BÀSQUET!
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

No és fàcil que una 
competició del mo-
tor arribi a les noces 

d’or i això ho ha aconseguit 
l’Automòbil Club d’Andorra 
enguany amb l’organització 
del Ral·li d’Andorra.
Amb una etapa el dissabte i 
l’altra el diumenge, els equips 
s’enfrontaven en els trams de 
Canòlich, Canillo, Anyós, 
Fontaneda, Ordino que es re-
petien dues vegades. 78 van 
ser els equips que van sortir 
el dissabte, sent 58 els que 
van aconseguir classi�car-se 
el diumenge al �nal del ral·li.
Les guanyadores absolutes 
d’aquest ral·li andorrà els 
anys 2015 i 2019, la barce-

lonina Tere Armadans i la 
igualadina Anna Vives hi han 
tornat ha participar enguany 
amb el seu victoriós Porsche 
911 Carrera 3.2, arribant al 
�nal de l’etapa del dissabte en 
cinquena posició i primeres 
classi�cades no andorranes.
El diumenge les catalanes 
continuaren amb el seu ex-
cel·lent pilotatge, acabant 
el ral·li en una bona sise-
na posició final, en aquest 
ral·li guanyat pels germans 
andorrans Jonathan i David 
Domene amb BMW 2002. 
Sens dubte, des de fa anys, 
Tere Armadans i Anna Vi-
ves, conegudes popularment 
com Nenas Team,  formen el 
millor equip femení català i 
estatal de ral·lis.

Tere Armadans i Anna 
Vives, sisenes al Ral·li 
d’Andorra

GIMNÀSTICA / LA VEU

Aquest dissabte 25 de 
setembre diferents 
gimnastes i cos tèc-

nic es desplaçaven al Prat de 
Llobregat per a participar al 
Trofeu Prat. Cadascuna de les 
gimnastes van sortir a pista 
atentes, resolutives i cuidant 
cada detall de l’execució.
Tot i els nervis i petits errors, 
tot l’equip del Club s’emporta 
molt bones sensacions d’aquest 

debut i torna al seu treball di-
ari amb gran motivació per 
seguir treballant amb esforç, 
il·lusió per superar-se dia a dia 
i assolir cada objectiu.
Els resultats assolits en 
aquesta competició van ser: 
conjunt Junior V (5 Cèr-
cols) format per Jana Pérez, 
Ainara Busquets, Berta Tia-
na, Júlia Rodríguez, Martina 
Quintana i Itziar Mensa van 
assolir la sisena posició. Es-
tan sent unes setmanes com-

plicades per a elles degut a la 
lesió d’una de les components, 
però tot i així no es rendeixen 
i segueixen lluitant per acon-
seguir els seus somnis.
I per finalitzar, Paula Men-
sa, Juvenil Base individual 
amb l’aparell de cinta asso-
lia l´Or en la seva categoria.
Des del Club feliciten al 
Cos Tècnic i gimnastes per 
la seva superació i el seu es-
forç en cada entrenament i 
competició.

Gran participació del Club Gimnàstic 
Ballerina al IV Trofeu Prat

ESQUAIX / LA VEU

Després de l’aturada 
del circuit interna-
cional a resultes de 

la covid, a finals d’agost es 
va reiniciar el circuit pro-
fessional d’esquaix de forma 
oficial i amb el calendari ja 
complert.
Així doncs, des de finals 
d’agost l’igualadí Bernat Jau-
me ha encadenat 5 torneigs.
Primer als mundials de Chi-
cago perdent per un renyit 
3-1 (12-10) al quart set da-
vant el francès Baptiste Mas-
soti, 23è del rànquing mun-
dial en la ronda 1/32 de final.
Posteriorment l’anoienc va 
guanyar un torneig a  Nova 
York després d’imposar-se a 
la gran final a l’Anglès Pa-
trick Rooney, 41è del món en 

un igualadíssim 3-2.
La següent parada va ser a 
Hull (Anglaterra), seu del 
degà del campionats, el Bri-
tish Open caient a 1a ronda 
davant el seu vell rival de Sa-
badell Iker Pajares per 3-1.
El Caire a Egipte va ser la seu 
del CIB International, també 
un dels grans de la temporada 
on l’igualadí va cedir davant 
l’1 d’Escòcia Greg Loban, 25è 
del rànquing mundial.
Acte seguit, derrota dura a 
Graz (Àustria) en la 1a ron-
da davant el Hongarès Balaz 
Farkas, però a Bremen (Ale-
manya), l’anoienc va poder 
reconduir la situació gua-
nyant el torneig de forma 
molt convincent desprès d’en-
cadenar 4 victòries davant el 
suís Robin Gadola 3-1, el ga-
llec Hugo Varela, 3-0, el txec 

Martin Svec 3-0 a semis i a 
la gran �nal al Indi Mahesh 
Mangaonkar, 52 del rànquing 
mundial per 11-9, 11-9, 11-7.
Properes estacions, Philadel-
�a amb l’US Open, un dels 5 
grans de la temporada, seguit 
de Cleveland, per acabar a 
Qatar, un altre dels clàssics de 
la temporada.
Per altra banda el seu germà 
gran Joel, també va reiniciar 
la competició i es va despla-
çar a Madeira per jugar un 
torneig del circuit PSA ca-
ient amb el sotscampió del 
torneig, el canari Ivan Pérez. 
Més tard a Girona, l’anoienc 
va cedir a les semifinals d’un 
PSA Closed caient per un 
renyidíssim partit de 3-2 da-
vant el canadenc Lyam Mor-
rison, més tard guanyador 
del torneig.

Bernat Jaume guanya a Nova York i a 
Bremen NATACIÓ  / LA VEU

El �ns ara president del 
CN Igualada, David 
Ramis, ha enviat una 

carta acomiadant-se als socis 
de l’entitat després de quatre 
anys al capdavant del club. Ho 
fa després d’agafar un club que 
estava molt a prop de la des-
aparició, amb 60.000 euros de 
deute, que s’han pogut eixugar 
en només un mandat. A més, 
també s’ha aconseguit aug-
mentar signi�cativament el 
número de socis i s’ha passat 

de tenir a 100 esportistes ins-
crits a 250.
En la carta, Ramis també fa 
esment a la creació de les 
seccions de natació màster i 
excursionisme, que ja estan 
competint a nivell de Catalu-
nya en les seves lligues corres-
ponents. 
Després d’assolir els objectius 
que s’havien proposat quan 
van entrar a dirigir l’entitat, 
David Ramis i la seva junta 
creuen que “és el moment de 
fer un pas al costat per deixar 
lloc a noves idees i propostes”. 

David Ramis deixarà 
la presidència del CN 
Igualada
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39 anys d’història

El  diari digital més llegit 
en continguts propis i

en dispositius electrònics

Som la premsa de casa,
sempre al teu costat

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

Auditats per:

Associats:
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU

Aquest dilluns 27 de 
setembre el Teatre de 
l’Aurora ha presen-

tat la Programació Octubre/
Desembre 2021 en roda de 
premsa. La programació in-
clou divuit propostes de tea-
tre, teatre d’humor, musical, 
dansa i els cicles Música de 
primera �la i Km.0. A més, 
l’Aurora tornarà a ser seu del 
festival elPetit.

Divuit propostes per a tots 
els públics
Des de l’octubre i �ns a prin-
cipis de gener s’han progra-
mat divuit propostes.
S’estrenarà la nova produc-
ció de l’Aurora, l’obra familiar 
Per què balla en Jan Petit? Un 
espectacle sobre la veritable 
història de la popular cançó 
infantil: el líder d’una revol-
ta que va desa�ar al poderós 
rei francès. En àmbit teatral 
es podrà veure Talking He-
ads d’Alan Bennett, amb les 
conegudes actrius Lurdes 
Barba, Imma Colomer i Lina 
Lambert que interpreten bri-
llantment tres monòlegs irò-
nics i punyents de la famosa 
sèrie britànica Talking Heads. 
També Els somnàmbuls de 
Llàtzer Garcia, una comèdia 
àcida a la recerca de la pos-
sible felicitat. Nil Cardoner, 
Paula Jornet i Pau Escobar 
visitaran Igualada amb Qui 
estigui lliure de Xavi Buxeda, 
una obra sobre amistat, ho-
mofòbia i identitat de gènere. 
Del País Valencià arribarà a 
l’Igualada Lázaro de Leamok, 
una magní�ca adaptació de 
‘El Lazarillo de Tormes’ a rit-
me de hip-hop.
En clau d’humor tornarà a 
l’Aurora Marcel Tomàs & Cas-
cai Teatre, aquest cop amb Un 
tal Shakespeare, on un dels 
millors clowns del país passa-
rà pel seu sedàs algunes de les 
icones de Shakespeare.
La dansa també hi serà pre-
sent amb IAM, en alguna oca-
sió, en què el pianista i com-
positor Carles Viarnès i la 
ballarina Glòria Ros con�u-
eixen a l’escenari per primera 
vegada en un diàleg visceral 
entre música i dansa.
Sota Sola de Teatre Nu i Le 

Voyage de JAM són els dos es-
pectacles que es podran veure 
al Cicle KM.0, que celebrarà 
la seva setena edició l’1/2 
i 8/9 de gener. Un projecte 
impulsat pel Teatre de l’Au-
rora amb la col·laboració de 
les companyies professionals 
de teatre familiar de l’Anoia, 
amb l’objectiu de donar més 
visibilitat i apropar al públic 
els seus espectacles i el seu 
treball creatiu.

El 12è Festival 
elPetit a l’Aurora
El Teatre de l’Aurora acollirà 
el 27 i 28 de novembre una 
nova edició del festival inter-
nacional d’arts escèniques per 
als més petits (0  programa-
ció de Natanam, un muntatge 
poètic, delicat, divertit i vi-
sualment molt atractiu de la 
prestigiosa companyia Da.Te 
Danza i Bajau, el nou espec-
tacle de l’aclamada compa-
nyia Ponten Pie que, a través 
de l’expressivitat i la manipu-
lació de l’aigua, ens submergi-
rà en el seu fascinant univers.

El Cicle Música de primera �la 
incorpora propostes de jazz
La Programació Octubre/
Desembre 2021 inclou un 
cicle de sis concerts. A més, 
en aquesta edició, l’Estival 
de Jazz i el Teatre de l’Aurora 
s’han unit per oferir conjun-
tament un concert de jazz al 
mes dins del cicle. Obrirà el 
cicle el concert de Carme Ca-
nela & Joan Monné, que ce-

lebren 25 anys d’Introducing,
el seu primer disc de jazz. A 
continuació, els igualadins 
David Murgadas i Sandra 
Roset oferiran un viatge des 
del segle XV �ns al segle XX 
a través de cançons íntimes 

Divuit propostes de teatre, dansa i música en la nova 
programació del Teatre de l’Aurora

El musical Ocaña, reina 
de las ramblas obrirà 
la programació aquest 

cap de setmana. El drama-
turg Marc Rosich, el direc-
tor musical Marc Sambola i 
l’actor i cantant Joan Vázquez 
s’uneixen en un homenatge 
en format de recital
teatralitzat a ritme de cobla 
que repassa els capítols més 
importants de la vida i també 
de la tràgica mort d’Ocaña. 
Un viatge a la Barcelona de 
�nals dels setanta i principis 
dels vuitanta, una ciutat que, 

després de la � de la dictadura 
i l’aparent arribada de la de-
mocràcia, tornava a trepitjar 
els carrers sense complexos i 
mirava cap al futur amb irre-
verència. El muntatge ha estat 
guardonat amb els Premis de 
la Crítica al millor musical i al 

millor actor i als Premis Te-
atre Barcelona al millor es-
pectacle musical i al millor 
actor musical.
Les funcions tindran lloc el 
divendres 1 i el dissabte 2 
d’octubre a les 20 h i el diu-
menge 3 d’octubre a les 19 h.

“Ocaña, reina de las ramblas”, obre la 
programació aquest cap de setmana

sobre amor i desamor. Al seu 
torn actuaran Miquel Córdo-
ba, Martí Marsal i Guillem 
Martí, amb trios de Brahms i 
Guinovart per a violí, trom-
pa i piano. La formació Tàl-
veg també actuarà a l’Aurora, 
improvisació i avantguarda 
amb Marcel·lí Bayer, Ferran 
Fages i Oriol Roca. En aquest 
cicle també pujaran a l’esce-
nari del teatre els Metropoli-
tan Union, un desplegament 
vocal formidable amb tan 
sols quatre veus masculines 
en un concert de música de 
barberia. Finalment, Jaume 
Llombart tancarà el Cicle 
amb Constantunes, els temes 
més mítics del pop americà 

dels 80 a través del guitarrista 
de jazz igualadí.

Abonaments ja a la venda
Ja estan disponibles els abo-
naments per a la Programa-
ció
Octubre/Desembre 2021, 
que ofereix 4 espectacles per 
44 euros amb un 33% de des-
compte. L’abonament es pot 
adquirir �ns el 4 de novem-
bre trucant al 93 805 00 75 els 
dies laborables.

El Teatre de l’Aurora, a punt 
per als 25 anys
El 2022 el Teatre de l’Aurora 
bufarà les espelmes dels 25 
anys. Tot i que no serà �ns al 
mes de gener quan s’anunci-
ïn les activitats de celebració 
previstes, l’Aurora comença 
escalfant motors amb una 
grà�ca renovada i una imat-
ge de la programació que ja 
crida a la festa: tots els ingre-
dients a punt per cuinar un 
pastís d’aniversari.

Es reediten els cicles 
Música de primera �la, 

KM.0 i l’Aurora
tornarà a ser seu del 

festival elPetit

Un premiat espectacle 
sobre la vida del 

performer i activista
transgressor, icona de 
la resistència creativa 
i underground de la 

Barcelona pre-olímpica
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No hi podia haver millor 
proposta per celebrar  el 

25è aniversari de la Fundació 
Xarxa d’Espectacle Infantil i Ju-
venil de Catalunya, arreu d’una 
cinquantena de municipis, que 
fer-ho amb L’Estaquirot Teatre, 
una de les companyies de te-
atre per a tots els públics més 
veteranes de Catalunya. Aquest 
diumenge, dia 3 d’octubre, a 
¼ d’una del migdia, al Teatre 
Municipal l’Ateneu presentaran 
l’espectacle Els tres ossos. Les en-
trades tenen un preu de 7 € i de 
5 € per als socis de La Xarxa. Es 
poden comprar per internet a 
https://teatremunicipalateneu.
cat/la-xarxa/ i una hora abans 
de l’inici de l’espectacle a la ta-
quilla del teatre.

L’Estaquirot Teatre
La companyia L’Estaquirot Te-
atre va ser fundada l’any 1973, 
i es dedica prioritàriament als 
espectacles dirigits a públic fa-
miliar, en els que es barregen 
la comicitat i l’expressivitat que 
ofereix el llenguatge d’actors 
amb la màgia i l’espontaneïtat 
del llenguatge dels titelles, esta-
blint sempre una relació titella 
- actor que dona força i ritme a 
l’acció, característiques que fan 
que els espectadors quedin im-

mediatament captivats per les 
històries que proposa la com-
panyia. 
Durant tots aquests anys de 
treball ininterromput, L’Esta-
quirot teatre ha estat investigant 
constantment les tècniques dels 
titelles, tant en la seva vessant 
plàstica com expressiva. Tot 
això es tradueix en més de 8.500 
actuacions realitzades amb 41 
muntatges diferents, que van 
des dels espectacles de carrer i 
saltimbanquis en els seus ini-
cis, passant pel titella de guant 
-la companyia va crear el Teatre 
Ambulant de Titelles l’any 1981, 

petita carpa amb capacitat per a 
130 persones que es va muntar 
en més de 40 ciutats de l’Es-
tat- �ns a consolidar-se amb els 
espectacles d’actors, titelles i ob-
jectes manipulats a la vista amb 
els quals treballa actualment 
i que l’han portat a participar 
en un gran nombre de festivals 
d’Europa i d’Àsia.
Actualment, al seu taller de 
Vilanova i la Geltrú, disposen 
d’una petita sala on ofereixen 
sessions adreçades a públic es-
colar i que poden consistir tant 
en representacions dels mun-
tatges de la companyia, com en 
visites guiades en les quals es 

pot veure i entendre el procés 
de construcció de titelles i es-
cenogra�es per la creació dels 
espectacles.
En els darrers anys, a Igualada 
hem pogut veure la majoria dels 
seus espectacles: Secret a l’arma-
ri, El Ratolí viatger, La Pastissera 
i els Follets, La Granja, El Patu-
fet, Els tres Porquets, La Rateta, 
La Caputxeta i Ploramiques, En 
Jan Totlifan i L’aventura d’avor-
rir-se. 

Els tres ossos
Els tres ossos és una recreació 
del conte de La Rínxols d’or. La 

L’Estaquirot Teatre presenta “Els tres ossos” de la mà 
de Xarxa Igualada

història original, segurament 
molt coneguda per la majoria, 
es basa en aquest personatge i 
la seva aventura. En la versió de 
L’Estaquirot teatre l’accent dra-
màtic recau en la vida dels os-
sos, que en passen a ser els prin-
cipals protagonistes. Els ossos 
es dediquen a recollir fruites del 
bosc per fer melmelada. L’aven-
tura comença quan l’os petit, tot 
sol i per primer cop, emprèn un 
llarg viatge per anar a buscar 
mel. Amb l’ajuda dels animals 
que viuen al bosc va trobant el 
camí i un cop aconseguida la 
seva missió torna content cap a 
casa. Quan arriba l’hora de fer el 
dinar, preparen una bona sopa i 
mentre esperen que es refredi, 
surten a passejar. Quan són fora 
es presenta la Rínxols d’or, una 
noia molt tafanera i trapella, 
que acaba alterant l’harmonia 
familiar.
L’espectacle compta amb els ac-
tors/manipuladors Núria Bene-
dicto, Olga Jiménez i Albert 
Albà. L’escenogra�a és d’Alfred 
Casas i la música original de 
Ferran Martínez.

L’espectacle es fa coin-
cidint amb els 25 anys 
de la Fundació Xarxa 
d’Espectacle Infantil i 
Juvenil de Catalunya 

CULTURA / LA VEU

Amb l’aforament màxim 
complet, la sala d’actes 
de la Biblioteca Central 

d’Igualada va acollir dijous una 
conferència sobre el polifacètic 
artista anoienc Alexandre de 
Riquer. L’acte s’emmarcava en 
l’Any Riquer impulsat per la 
Generalitat de Catalunya, i el 
pretext era la presentació del lli-
bre “Quan jo era noi” del  propi 
Riquer, recentment publicat per 
Edicions l’Albí.
A l’acte hi van participar l’autor 
del pròleg del llibre, Josep Maria 
Solà, que va desvelar molts de-
talls sobre el llibre i la infància 
de l’il·lustre calafí, i la comissària 
de l’any Riquer, l’humanista i es-
criptora Teresa Costa-Gramunt 
que va insistir en la postura vi-
tal de Riquer de retrobament 
amb la infància i amb la natura 
com a espais de refugi davant 
del caràcter efímer de l’existèn-

cia humana. Durant l’acte, pre-
sentat per Salvador Oliva, es va 
repassar la producció literària 
i plàstica en les seves diverses 
vessants d’aquest artista consi-
derat una de les �gures més re-
llevants del modernisme català. 
De fet, la vetllada va esdevenir 
un homenatge a Alexandre de 
Riquer amb motiu del centena-
ri de la seva mort i en un bonic 
acte d’agermanament entre Ca-
laf i Igualada.
Aquesta acte s’emmarcava en el 

cicle d’activitats culturals que 
Òmnium Anoia celebra a la co-
marca amb motiu del seu 50è 
aniversari, la majoria en col·la-
boració amb altres entitats, lli-
breries i equipaments culturals 
de l’Anoia. Tots els actes són 
gratuïts, i qui hi vulgui col·la-
borar ho pot fer adquirint el 
marxandatge que Òmnium té a 
la venda a la seva seu del carrer 
Santa Maria número 12 d’Igua-
lada de dilluns a divendres de 
19h a 20:30h.

ÒPERA / LA VEU

Després de la bona 
acollida que va tenir 
l’any passat, el Casal 

de Tous torna a engegar el Ci-
cle d’Òpera aquesta tres pro-
pers dissabte d’octubre.
Demà es podrà gaudir de 
l’òpera Lucia di Lammermo-
or de Gaetano Donizetti, una 
producció clàssica des del 
MET de Nova York, dirigida 
per Marco Armiliato, amb 
Anna Netrebko i Piotr Bec-
zala.
El dissabte 9 d’octubre es po-
drà gaudir del Rigoletto, de 
Giuseppe Verdi, una versió 
en cinema amb la Wiener 
Philharmoniker dirigida per 
Ricardo Chailly amb Luciano 
Pavarotti i Edita Gruberova.
I el dissabte 16 d’octubre serà 
el torn de Il barbieri di Sivi-

glia de Gioachino Rossi, una 
producció de la Royal Opera 
House, dirigida per Antonio 
Pappano, amb Joyce DiDona-
to i Juan Diego Flórez.

Torna el Cicle d’òpera 
al Casal de Tous durant 
tres dissabtes d’octubre

L’homenatge d’Òmnium Anoia a 
Alexandre de Riquer fa el ple
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Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

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

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

PRINCIPIS DE 1920.
“CA LA JOAQUINA”, ALS ANYS 20’ .

POPULARMENT “CAL BLE”, DES DEL SEGLE XIX.

Heus aquí la família Verdés Castelltort, i el Jeroni, jo-
venet!

D’una antiga “Cereria”, i altres productes, d’aquí li ve el 
nom “Cal Ble”, a la cantonada del Carrer d’Òdena amb 
el de Sant Josep.

Aquest establiment va ser molt popular des dels anys 
20’ del segle XX,, en un temps que estava regentat, com 
a botiga de Queviures, per la senyora Engràcia Castell-
tort, vídua de Lluís G. Verdés. Dècades després, la bo-
tiga va passar al fill d’aquell matrimoni, Jeroni Verdés i 
la seva muller, Maria Solé; ambdós, pares de l’Engràcia 
Verdés i del recentment traspassat Lluís Verdés.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a histo-
riadora i fotògrafa.

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

I, atès que totes les fotografies, per a una bona conservació, en el seu moment van 
ser cedides o donades a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia; se us facilitarà -sempre que si-
gui possible- el número de registre de la imatge en qüestió. Fotografia de la Família 
Verdés Castelltort.

MÚSICA / LA VEU

El proper dimarts 5 d’oc-
tubre tindrà lloc un con-
cert de piano a càrrec 

d’Eudald Buch i organitzat per 
l’Escola i Conservatori Muni-
cipal de Música d’Igualada.
Eudald Buch, pianista nascut 
l’any 1997 s’ha format a l’Es-
colania de Montserrat, el Con-
servatori de Vic i la Chetham’s 
School of Music (Manchester). 
Ha estudiat amb Vladislav Bro-
nevetzki a l’ESMUC i Elisso 
Virsaladze a Fiesole (Florèn-
cia). I ha rebut consells Chris-
tian Blackshaw. Ha tocat als 
festivals de Buxton i Hellens 
(Anglaterra) i �e Internati-
onal Holland Music Sessions 
(Bergen, Holanda), en sales 
com L’Auditori de Barcelona, 
l’Auditori l’Atlàntida (Vic), l’Au-
ditori Enric Granados (Lleida) 
i l’Auditori Pau Casals (El Ven-
drell), i ha actuat en directe a 
l’emissora de música de la BBC 
(Radio 3). Ha estat becat per la 
Fundació Victòria dels Àngels.
Aquesta temporada Buch de-

buta al Palau de la Música (Pri-
mer Palau) i tocarà el mateix 
recital que durà a terme el 5 
d’octubre a Igualada. El progra-
ma constarà del Preludi i fuga 
per a orgue en Re major, BWV 
532 i S. de BACH / F. BUSONI  
i la Sonata en Si menor, S.178 
de F. LISZT.
El Concert és a les 19.30 h a 
l’Auditori de  l’Escola i Con-
servatori Municipal de Música 
d’Igualada, Passeig Verdaguer 
84, 86.
L’entrada és lliure �ns a afora-
ment complet.

Concert de piano a l’Escola 
Municipal de Música

POESIA / LA VEU

L’Associació Cultural Ga-
làxia enguany torna a 
celebrar el Festival Ga-

làctic de Cançó d’autor i poesia 
a la ciutat d’Igualada amb la 
necessitat de donar a conèixer 
la cançó d’autor i la poesia ac-
tual. A l’endemà es programa 
la 5a Jam Galàctica de Poesia 
i Música, també per poder do-
nar l’oportunitat d’actuar a al-
tres artistes locals emergents. 
Enguany arriba a la 5ª edició.
El Festival es farà aquest dis-
sabte 2 octubre 2021 al Teatre 
Municipal de l’Ateneu, a Igua-
lada. Hi ha programada una 
oferta cultural d’artistes de 
l’entitat i amb invitació d’un 
músic de renom-referència del 
panorama en català.  Actuaran 
els cantautors Franc Guinart 
de Capellades, Francesc Torre-
guitart de Sabadell amb la poe-
ta Ma Rosa Closa, el cantautor 
igualadí Marco Rubiol amb la 
poeta de Saragossa, Àngeles 
Marto i com a cloenda, actu-
arà Damià Olivella, cantautor 

de referència dins el panorama 
català.
L’entrada: gratuïta i cal fer re-
serves: www.tiquetsigualada.
cat.
I pel que fa a la 5a Jam Galàc-
tica es realitza a l’endemà, diu-
menge 3 octubre a partir de les 
18’30 h �ns les 21h. 
Hi podran participar tot tipus 
d’artistes amb la seva música i 
poesia, disposaran de 10 mi-
nuts cadascun. 
Serà a L’espai Cultural de LA 
BASTIDA del Rec d’Igualada 
(C/Creueta, 31). 

Torna el 5è Festival Galàctic de cançó 
d’autor i poesia i 5a Jam Galàctica

Les inscripcions per actuar són 
gratuïtes i limitades es faran 
per telèfon tel. 636 919 373 o 
bé per email: associaciocultu-
ralgalaxia@gmail.com �ns a 
exhaurir places.
Entrada al públic gratuïta i li-
mitada. 
Des de l’Associació Cultural 
Galàxia agraïm el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada, Cul-
tura Igualada, Teatre Muni-
cipal L’Ateneu, La Bastida… i 
a tot el públic seguidor. Us hi 
esperem!
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AUDIOVISUAL / LA VEU

E l Zoom Festival Inter-
nacional de Contin-
guts Audiovisuals de 

Catalunya se celebrarà del 
23 al 28 de novembre a Igua-
lada amb l’objectiu d’obrir-se 
a un públic més jove amb 
la incorporació de diverses 
plataformes tecnològiques 
i una nova categoria de vi-
deojocs a la Secció Oficial, 
que busca donar visibilitat 
a continguts més interactius 
adreçats a l’anomenada ‘ge-
neració Z’.
La inauguració del Zoom, 
en què s’estrenarà una pro-
ducció de TV3, tindrà lloc 
el dimarts 23 de novembre 
a l’Ateneu Igualadí. El festi-
val igualadí arriba a la 19a 
edició amb la voluntat de 
convertir-se en un certa-
men estratègic per a la ciutat 
d’Igualada i per a Catalu-
nya. L’any passat, la pandè-
mia va obligar els impulsors 
a replantejar-ne el format, 
oferint diverses innovacions 
tecnològiques i una plata-
forma digital a través de la 
qual es van poder seguir es-
trenes, descobrir nous con-
tinguts i participar en les 
Zoom Class, entre d’altres. 
Enguany, el certamen recu-
pera la presencialitat en la 
majoria d’activitats, però es 
manté un format híbrid per 

arribar a més espectadors.
El Zoom contempla cinc ca-
tegories: Entreteniment, In-
formatius i Esports, Cultura, 
Ficció i la nova secció de Vi-
deojocs. Des del passat mes 
de maig, el festival ha rebut 
un total de 130 inscripcions 
en les diverses categories de 
la Secció Oficial, una tren-
tena més que les rebudes en 
l’anterior edició. Els contin-
guts provenen de diversos 
països, com Espanya, Itàlia, 
Rússia, Alemanya, Anglater-
ra, Polònia, Brasil, Turquia i 
Estats Units, entre d’altres. 
D’entre els 130 projectes pre-
sentats, se n’han escollit 47 
que opten als Premis Zoom, 
atorgats per un jurat de pro-
fessionals del sector: 9 en la 
categoria de Ficció, 12 d’En-
treteniment, 10 de Cultura, 
6 d’Informatius i Esports i 
10 de Videojocs.
Dimecres es va presentar la 
nova imatge del Zoom Fes-
tival, que ha estat creada per 
l’igualadí Pep Valls, de l’estu-
di Evvo Retail. Amb el lema 
Opening new doors(“Obrint 
noves portes”), la imatge 
gràfica que representarà el 
Zoom aquest 2021 vol ser 
una metàfora de l’obertura 
del certamen a nous contin-
guts com són els videojocs, 
que han de permetre arribar 
també a nous públics i noves 
empreses productores. En 

la presentació també hi han 
intervingut l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, els co-
directors del festival, Anna 
Cervera i Jordi Comellas, i 
Mireia Claret, presidenta de 
l’Ateneu Igualadí, seu de l’es-
deveniment.
Una altra de les novetats des-
tacades és la incorporació 
d’un campionat del videojoc 
League of Legends, que es 
jugarà 100% online durant 
el mes de novembre i la final 
del qual es podrà seguir en 
streaming. En aquest mateix 
sentit, el festival comptarà 
enguany amb un nou canal 
de Twitch, des d’on es difon-

dran alguns dels continguts 
del certamen.

El Zoom estrena guardons
La 19a edició del Zoom Fes-
tival atorgarà, per primer 
cop, el Premi CIMA-Zoom 
Festival al Millor Format de 
TV per la Igualtat de Gène-
re, que reconeixerà la mi-
rada d’igualtat de gènere en 
els formats televisius o per a 
plataformes OTT (Over �e 
Top, de lliure transmissió). 
El premi es lliurarà amb la 
resta de guardons a la gala 
de cloenda, que tindrà lloc 
el dissabte 27 de novembre al 
Teatre l’Ateneu d’Igualada.

El Zoom Festival fa un salt endavant i obre les portes a 
videojocs i noves plataformes

El Zoom Festival estrena en 
aquesta edició, també, el guar-
dó Millor Streamer, que pre-
mia els continguts audiovisuals 
a les xarxes socials. Es decidirà 
per votació popular a través de 
les xarxes.
A banda, les produccions locals 
tindran també el seu espai amb 
la secció Zoom KM.0, i les mi-
llors produccions en català po-
dran optar al Premi D.O. Cata-
lunya. Així mateix, la direcció 
del Zoom Festival atorgarà els 
Premis d’Honor, que es dona-
ran a conèixer pròximament i 
que en passades edicions han 
rebut persones com Jordi Évole 
o Mari Pau Huguet.

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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FOTOGRAFIA /                   
CARMEL·LA PLANELL

Ales dependències de 
l’Agrupació Fotogrà-
�ca d’Igualada, amb 

una notable participació de 
70 autors i una presentació 
de 197 obres, el passat 25 de 
setembre, els components del 
jurat: Lluís Calle, Santi Bajona 
i Víctor Murillo (membres de 
la Federació Catalana de Fo-
togra�a), van signar l’Acta de 
Veredicte del 18è Concurs Eu-
ropean Balloon Festival 2021, 
que establia -després d’exami-
nar atentament les 197 obres i 
classi�car-ne 39 per a la ron-

da �nal- com a premiades les 
següents fotogra�es, amb els 
seus respectius autors.
Així, el PREMI ESPECIAL 
AJUNTAMENT D’IGUALA-
DA, va ser per a la millor col-
lecció de tres fotogra�es, 500€ 
i trofeu Ajuntament d’Igua-
lada, “Performance al Museu 
de la Pell’” de Pep Moyano, 
de Manresa; el 1r PREMI de 
500€ i trofeu “ULTRAMÀ-
GIC”, per a “Entre Globus” de 
Carles Alasraki, de Santa Fe 
del Penedès; el 2n PREMI de 
250€ i trofeu “EVENTS”, per 
a “Gaudim” de Víctor Barro-
so, de Vilanova del Cami;  3r 
PREMI d’un vol en globus i 

18è Concurs European Balloon 
Festival 2021

trofeu “GLOBUS KON TIKI” 
per a “Entre Voltes”, de Marc 
Quintana, d’Igualada; 3r PRE-
MI d’un vol en globus i trofeu 
“CAMINS DE VENT” per a 
“El Salt”, d’Andreu Noguero, 
de Sitges; 3r PREMI d’un vol 
en globus i trofeu “ANOIA 
BALLOONS” per a “Movi-
ment multicolor-3-“, de Manel 
Marimon, d’Igualada.
Tal i com és habitual,  enguany, 
malgrat el fre provocat per la 
pandèmia, des de l’organitza-
ció es vol agrair l’entusiasme 
en una molt concorreguda 
participació, així com felicitar 
el talent fotogrà�c de cada un 
dels participants.

LLENGUA / LA VEU

El passat dissabte, dia 
25 de setembre, dins 
del marc del Mercat 

de Lletres va tenir lloc a la 
sala d’actes de la Biblioteca 
Central d’Igualada l’acte de 
lliurament de premis del IV 
Concurs de microrelats erò-
tics, organitzat per l’Associa-
ció Promotora de la Llengua 
Catalana (APLEC). 
Es van rebre un total de 10 
treballs i els premis atorgats 
pel jurat format per: Francesc 
Vilaprinyó, Ada Jover, Mar 
Martí i Eduard Creus van ser 
els següents:
Primer premi: Estada de cap 

de setmana en un hotel amb 
Spa, “Antropologia Lingüísti-
ca”,  autora: Bruna Generoso.
Segon premi: Obsequi d’un 
llibre gentilesa de Llibreria 
Llegim, “Júpiter”, autor:  Javi 
Fernández. 
Tercer premi (accèssit):  Val 
per bescanviar per un llibre, 
“Roig”, autora: Berta Creus. 
Podreu llegir els relats gua-
nyadors al bloc d’APLEC, 
aplecaplec.blogspot.com
APLEC agraeix el suport de: 
Plataforma per la Llengua, 
Òmnium Cultural, Biblioteca 
Central d’Igualada, Cultura 
Igualada i Llibreria Llegim per 
la seva col·laboració en la pro-
moció i difusió del concurs.

Lliurats els premis IV 
Concurs de microrelats eròtics

LLIBRES / LA VEU

Dins del Cicle Lectu-
res Universals, Òm-
nium Anoia presenta 

el proper dijous 7 d’octubre a 
l’Ateneu igualadí la traducció 
al català de dues obres de la li-
teratura grega amb la presència 
del seu traductor Joaquim Ges-
tí, neohel·lenista i professor de 
la Universitat Autònoma.
D’una banda es presenta “Us 
he deixat un missatge”, l’anto-
logia poètica de l’autora grega 
Kikí Dimulà que ha publicat 
Godall Edicions. Dimulà va 
ser una poeta grega de refe-
rència, membre de l’Acadèmia 
d’Atenes, que va morir el febrer 
de l’any passat. A l’acte també 
es presentarà la novel·la “Ètica 
per a inversors”, de  l’escriptor i 
guionista grec Petros Màrkaris 
publicada al català per l’edito-

rial Tusquets i ambientada en 
una Atenes assetjada per inver-
sors sense escrúpols.
L’acte, que serà presentat per 
Salvador Oliva, tindrà lloc di-
jous 7 d’octubre a les 19h a la 
Sala d’Arts de l’Ateneu Igualadí, 
organitzat per Òmnium Anoia 
amb la col·laboració del a Lli-

Òmnium Anoia presenta dues obres de 
la literatura grega traduïdes al català

breria Llegim...? i l’Ateneu 
Igualadí. No cal confirmació 
prèvia d’assistència.
Aquest acte s’emmarca en 
el cicle d’activitats culturals 
que Òmnium Anoia celebra 
a la comarca amb motiu del 
seu 50è aniversari, la majoria 
en col·laboració amb altres 
entitats, llibreries i equipa-
ments culturals de l’Anoia. 
Tots els actes són gratuïts.
D’altra banda, Òmnium 
Anoia també convida a tots 
els anoiencs a visitar la seva 
seu situada a l’Empremta del 
carrer Santa Maria núme-
ro 12 d’Igualada, on aquests 
dies es podrà visitar un ex-
posició de fotografies de la 
consulta de l’1 d’octubre, fe-
tes per autors locals. L’horari 
d’obertura és de dilluns a di-
vendres de 19h a 20:30h.
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LLIBRES / LA VEU

Les presentacions de lli-
bres marquen l’agenda 
d’octubre a la Biblio-

teca Central d’Igualada, així 
com la posada en marxa d’un 
nou club de lectura de poesia, 
com a novetat destacada. La 
memòria històrica també té 
el seu pes en l’agenda de tar-
dor, amb la projecció del do-
cumental Dones pastores al 
Penedès. 
El cicle de presentacions co-
mençarà amb el poemari in-
fantil Jo que sóc xic, en vers 
t’ho dic, de la igualadina Ita 
Molins. Tindrà lloc el dijous 
7 d’octubre a les 7 de la tarda 
i l’autora estarà acompanyada 
per la il·lustradora Clàudia 
Torres, i per Carmel·la Planell 
i Núria Freixa. L’endemà, di-
vendres dia 8, es farà la pre-
sentació dels Diaris haitians
de Rita Pijoan, en un acte que 
presentarà Florenci Barniol i 
Boixader, �lòleg i professor. 
El divendres 15 la investiga-
dora touenca Elisa Vidal par-

larà torna a recuperar la his-
tòria i el passat dels masos de 
Sant Martí de Tous. Aquesta 
vegada presentarà els dos vo-
lums que li restaven per pu-
blicar Tous i les seves masies 2 
i 3. El dijous 21 serà el torn del 
llibre Sortir de la presó: una 
aventura incerta, en un acte 
organitzat per Justícia i Pau i 
l’editorial Icària. Hi participa-
ran Xavier Badia, co-autor del 
llibre i voluntari de presons de 
Justícia i Pau; la també volun-
tària Joana Domènech; i l’es-
criptora Maria Enrich. 

La Biblioteca enceta una tardor de presentacions 
literàries, nous clubs i història

Finalment, el divendres 22 
coneixerem la història de la 
pastora Gemma Clarena d’Ar-
gençola, en la projecció del 
documental Dones pastores 
al Penedès. L’acte l’organit-
za l’Institut d’Estudis Pene-
desencs i comptarà amb la 
presència de Pep Puig (direc-
tor), Xavier Bayer (guionista) 
i Àngels Travé, coordinadora 
de l’Inventari del Patrimoni 
Cultural Immaterial del Pe-
nedès.
També aquest mes d’octubre 
s’estrena un nou club de lectu-

ra de poesia, el Va de poesia... 
Llegim?, amb una obra d’An-
tonio Machado. Aquest nou 
club enceta les trobades el dis-
sabte 23, a les 11 del matí, i qui 
vulgui participar-hi només cal 
que s’inscrigui a la Biblioteca 
i reculli el llibre. La resta de 
clubs ja estan en ple funciona-
ment.
L’aforament a totes les activitats 
és limitat i per això és aconse-
llable fer la inscripció abans, o 
bé personalment a la Biblioteca 
o per correu electrònic (b.igua-
lada.c@diba.cat). 

LLIBRES / LA VEU

Dissabte passat, dins 
la desena edició del 
Mercat de Lletres, 

que va tenir lloc a la Biblio-
teca Central d’Igualada, el 
col·lectiu de narradors Lola 
Palau, que agrupa autors i 
autores de les comarques del 
Berguedà, el Bages, Osona, el 
Solsonès, el Moianès i l’Ano-
ia, va presentar el recull de 
contes DIES DE ROSES I VI 
(Edicions de l’Albí, 2021). El 
llibre homenatja el món del vi 
a partir de les diferents varie-
tats i és un cant d’amor narra-
tiu al territori. Les vuit Loles 
que dissabte van ser presents 
a Igualada van anar explicant 
la trama de les seves narraci-
ons a partir d’unes notes de 
tast que en el seu moment va 
elaborar l’enòleg i president 
de la D.O. Bages, Joan Soler. 
L’acte va ser conduït per l’es-
criptor capelladí i membre 
del col·lectiu, Joan Pinyol i va 
despertar molt interès en els 
assistents. 

“Dies de roses i vi” 
del col·lectiu Lola 
Palau, a Igualada

Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 10 d’octubre de 2021
a les 19 h    

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

2 0 %  dte. en la compra 
de la teva entrada 

ensenyant el carnet 
de subscriptor

Marcel Tomàs

Noucents,
el pianista de l’oceà
D’Alessandro Baricco

Preu: 20, 18 i 15 €
Fins a 25 anys: 5 €
Venda d’entrades:
www.teatremunicipalateneu.cat 



AGENDA

POESIA 
Igualada 

5a Jam Galàctica. Podran participar tot ti-
pus d’artistes amb la seva música i poesia. 
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda a la Bastida

MÚSICA 
Piera 

IV Festival Internacional de Música Piera 
i els Hostalets de Pierola. Concert a càrrec 
de Sveta Trushka, violoncel, que interpre-
tarà Bach, Tchaikosky, Marais, Casals, Bes-
ses i Huguet.
Diumenge a les 7 de la tarda al Santuari 
del Sant Crist.

TEATRE 
Capellades 

Xarxa Capellades proposa l’espectacle “Sa-
fari” de la Cia La Baldufa. En Pinyot i en 
Carabassot ens expliquen el con�icte en 
què s’han trobat immersos a la sabana, 
on s’han desplaçat després d’haver rebut 
la notícia que els advertia de la misteriosa 
desaparició del lleó
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre La Lliga

CONCERT VERMUT
Capellades 

Concert amb Boopy’s Love, una formació 
a duo amb ukelele, contrabaix i ve.
Diumenge a les 12 del migdia a la cafe-
teria de la Lliga

FESTA
Vilanova del Camí 

La Festa dels animals de companyia és un 
acte per donar l’oportunitat d’avançar en 
la conscienciació i la responsabilitat de 
les persones propietàries sobre el benestar 
dels seus animals.
Diumenge de les 10 del matí a les 7 de la 
tarda al Parc Fluvial.

DILLUNS 4

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

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

DIVENDRES 1 

TEATRE 
Igualada 

“Ocaña, reina de las Ramblas” de Marc 
Rosich. Ocaña va ser un artista autèntica-
ment inclassi�cable i Marc Sambola com a 
director i Joan Vazquez com a actor i can-
tant s’uneixen en un homenatge en forma 
de recital teatralitzat. 
Divendres a les 8 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

L’HORA DEL CONTE 
Els Hostalets de Pierola 

Hora del conte a càrrec de la companyia La 
mama i la Padrina per a nenes i nens de 3 
a 12 anys. 
Divendres  6 de la tarda a l’auditori Cal 
Figueres

LA LLIGA DELS JOCS 
Capellades 

Jocs de taula per a qualsevol edat 
Divendres 2/4 de 8 del vespre al Saló Rosa 
de la Lliga

CLUB DE LECTURA 
Òdena 

Nova trobada del club de lectura d’adults 
de la biblioteca per parlar de la novel·la 
“Dilluns ens estimaran” de l’autora Najat 
el Hachmi. 
Divendres a les 7 de la tarda a la biblioteca 
l’Atzavara

DISSABTE 2

TEATRE 
Igualada 

“Ocaña, reina de las Ramblas” de Marc 
Rosich. Ocaña va ser un artista autèntica-
ment inclassi�cable i Marc Sambola com a 
director i Joan Vazquez com a actor i can-
tant s’uneixen en un homenatge en forma 
de recital teatralitzat. 
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

POESIA 
Igualada 

5è Festival Galàctic de cançó d’autor i poesia 
a càrrec de L’Associació Cultural Galàxia 

Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

TEATRE 
Capellades 

“Estació zero”. El grup Set Vetes de Carme 
presenta una obra escrita per Teresa Ca-
saus que ens situa en una estació de tren, 
un lloc de pas amb diferents persones, ca-
dascuna amb un destí determinat.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre la 
Lliga

HORA DEL CONTE MENUDA 
Òdena 

“Un trenet menut” és un espectacle di-
rigit per Mònica Torra i dedicat als més 
menuts de les famílies: infants de 0 a 3 
anys.. 
Dissabte a les 11 del matí a la biblioteca 
l’Atzavara.

CONCERT 
Els Hostalets de Pierola 

Concert de la formació coral Barcelona 
Rainbow Singers (BRS), la primera coral 
LGTBI a Catalunya i a l’Estat Espanyol. 
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre al teatre 
del Casal Català

DIUMENGE 3  

TEATRE 
Igualada 

“Ocaña, reina de las Ramblas” de Marc 
Rosich. Ocaña va ser un artista autèntica-
ment inclassi�cable i Marc Sambola com 
a director i Joan Vazquez com a actor i 
cantant s’uneixen en un homenatge en 
forma de recital teatralitzat. 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
de l’Aurora

TEATRE 
Igualada 

L’Estaquirot Teatre presenta “Els tres os-
sos”, Una recreació del conte de La Rín-
xols d’Or. La història original, segura-
ment molt coneguda per la majoria, es 
basa en aquest personatge i la seva aven-
tura. Organitza Xarxa Igualada 
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu

TALLER 
Sta Margarida de Montbui 

Taller “Com funciona el meu mòbil?” A 
càrrec de Diana Susin. Adreçat a perso-
nes major de 55 anys.
Dilluns a les 4 de la tarda a la Biblito-
eca Mont-Àgora.

DIMECRES 6

CLUB DE LECTURA INFANTIL 
Òdena 

Aquest curs iniciem un nou club de lec-
tura a la Biblioteca adreçat a nens i ne-
nes de 5è i 6è de primària que els agradi 
la lectura per compartir-la d’una forma 
dinàmica amb els companys i compa-
nyes del club.
Dimecres a 1/4 de 6 de la tarda a la Bi-
blioteca l’Atzavara

DIJOUS 7

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació dels llibres “Ètica per a in-
versors” de Petros Markaris i “Us he 
deixat un missatge” de Kikí Dimula. 
Presenta Salvador Oliva. Amb Joaquim 
Gestí, traductor.
Dijous a les 7 de la tarda a la Sala Lab 
de l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del poemari infantil «Jo que 
sóc xic, en vers t’ho dic», de la iguala-
dina Ita Molins que estarà acompanya-
da per la il·lustradora Clàudia Jiménez 
Torres, i per Carmel·la Planell. 
Dijous a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central

XERRADA 
Òdena 

Xerrada sobre Salut mental a càrrec de 
Montserrat Garcia i Fran Fernández, 
presidenta i director de l’Associació Sa-
lut Mental de l’Anoia.
Dijous a les 7 de la tarda a la bibliote-
ca 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 Ne-
pal amb cal.ligrafies de desitjos de 
pau,  prosperitat, salut, alegria...
Del 15 de juliol al 31 de desembre a 
Cal Roure

LLINDES 
DE LA CIUTAT
Exposició de fotografies d’inscripci-

ons de dates que es troben a llindes, 
façanes, etc. d’edificis d’Igualada. Les 
imatges de Miquel Solà van acompa-
nyades d’una ressenya històrica ex-
treta dels llibres de la col·lecció local 
de la Biblioteca Central d’Igualada.
Fins l’1 d’octubre a la sala d’exposicions 
de la Biblioteca Central

SENSE PARAULES
Carlota Jardí.
Del 18 de setembre al 30 d’octubre a 
Artèria, espai d’art

VIDES
Ainoa Sillero.
Vides és un recull d’il·lustracions de 
dones, dones plenes de vida. Elles plas-
men en les seves penetrants mirades ca-
dascun dels seus pensaments, perquè la 
dona és força, la dona és vida.
Del 10 d’octubre al 14 de novembre a 
l’Espai Cub del Museu de la Pell

LA PINTURA COM A 
HOBBY
44a edició de l’exposició de la Pintura 

com a Hobby que inclou obres de diver-
sos 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 estimats 
i d’objectes quotidians. En Joan Coll 
Serra mostra les seves aquarel·les de 
personatges famosos
Fins al 29 d’octubre al Punt de lectors 
de la Biblioteca Central
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“La pintura com a hobby”, o quan l’art esdevé 
un estil de vida. Una exposició imperdible

L a Sala Municipal d’Exposicions ens convida 
una vegada més a descobrir el fantàstic ta-
lent artístic i pictòric que hi ha darrera de les 

obres exposades en la mostra col·lectiva de “La pin-
tura com a hobby”; tot un ventall de creativitat que, 
aquests dies de restriccions com a conseqüència de 
la pandèmia, en tots els casos es fa més que inexcu-
sable de descobrir, sobretot si es té en compte que a 
l’any passat no es va poder presentar públicament la 
pertinent exhibició del 2020.
Aquesta iniciativa de mostra comuna de les obres de 
diferents artistes -consolidats o amateurs- en l’esfera 
de les arts plàstiques,  va sorgir fa 44 anys promo-
guda per un grup de pintors i dibuixants d’Igualada 
i comarca, d’entre els quals: Martí Rojas, Josep Por-
tis, Vidal Bosch, en Riba, en Brugués. I, el punt de 
partida va ser constituir una primera exposició, el 
denominador comú de la qual era exterioritzar i des-
cobrir l’exercici artístic que duen a terme -a les seves 
hores de lleure- persones de més de 50 anys, només 
pel plaer de gaudir amb l’art.
Les primeres exposicions es van presentar a les de-
pendències de l’antiga Biblioteca Municipal d’Igua-
lada, situada al primer pis de l’edi�ci de La Caixa de 
Pensions, “La Caixa”. Més endavant, aquest treball 
col·lectiu va passar a exposar-se a la Sala d’Expo-
sicions de La Caixa del Penedès; posteriorment va 
ocupar la Sala de l’Agrupació Fotogrà�ca, de la plaça 
de la Creu; i, més recentment �ns als nostres dies, la 
Sala Municipal d’Exposicions.

Per aquesta avinentesa, i seguint 
les pautes habituals, les persones 
que exposen són d’Igualada i de 
la comarca de l’Anoia, acollides 
totes sota el mateix criteri i bases 
de  convocatòria, des dels seus 
inicis, per a mostrar a tot el pú-
blic assistent la més gran -però 
modesta- creació artística de ca-
dascun i cadascuna dels i les ar-
tistes, que aquest any sumen 34 
participants. 
L’organigrama d’aquesta convo-
catòria es correspon amb l’equip 
constituït per Enri Solé, Teresa 
Gou, Anton Freixes, Enric Sánc-
hez, i coordinat per M. Mercè Vi-
ladiu; una agrupació que compta 
amb el recolzament del Depar-
tament de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada; institu-
ció amb la qual s’hi �xen unes 
puntuals reunions per a l’ordena-
ció coordinada de cada mostra, 
any rere any; en aquest cas la que 
ens ocupa des del 17 de setembre 
�ns al 3 d’octubre del 2021.
Amb una total admiració de to-
tes les obres exposades, i en la 
meva personal i privativa condi-

ció de pintora 
i dibuixant, 
m’atreveixo a 
posar en relleu 
les enormes 
capacitats ar-
tístiques ob-
servables en totes les obres; un 
talent i una traça en el domini de 
les arts plàstiques que palesa, de 
primer, la quantitat d’hores i ho-
res -pinzell i paleta- lliurades a 
l’art de la pintura. Seguidament, 
l’acció pictòrica en sí, partint 
d’un dibuix previ, amb una rica 
i brillant plasmació cromàtica 
sobre diversos i representatius 

motius temàtics: paisatges, �ors, vistes de pobles, 
etc., tractats de manera realista o també abstracta. 
El resultat, uns impressionants quadres, enginyosa-
ment pinzellats i/o empastats d’uns vistosos colors.
En tots els casos, m’atreveixo a dir que any rere any, 
les obres se superen; perquè cada cop més aconse-
gueixen a ser una expressiva i lliure manifestació de 
la passió per pintar, endemés d’evidenciar –doncs, 
són tot un missatge- la pròpia interpretació real 
o imaginària dels fets de la vida, servint-se de les 
eines de la pintura.
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i 

fotògrafa

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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Drama històric
A Tous •  Charlatán

REDACCIÓ/ 

Des de molt jove, a Jan 
Mikolášek li van fascinar les 
plantes i les seves propie-

tats medicinals. Aviat, es va conver-
tir en un dels majors “guaridors” del 
seu temps. En els anys trenta, durant 
l’època de la guerra i postguerra, va 
dedicar la seva vida a tractar sense 
distinció a rics i pobres, als nazis du-
rant l’ocupació i als comunistes des-
prés de la guerra. La seva popularitat 
va acabar per irritar a les autoritats 
polítiques. Acusat de ser un remeier 
xerraire, Mikolášek va haver de de-

mostrar la validesa de la seva ciència 
durant el seu judici. 
Com ja vam poder comprovar en obres 
prèvies, de Mr. Jones (2019) a Europa, 
Europa (1990), a la cineasta polonesa 
li interessa aprofundir en les plecs del 
sistema, en aquest cas el comunista, 
i en les ambigüitats de l’ésser humà 
quan s’enfronta a situacions decisives. 
Mikolášek, sens dubte, és un gran per-
sonatge per a elaborar un exercici de 
tals dimensions: arrogant i oportunis-
ta, encara que també generós i intel·li-
gent, no són poques les contradiccions 
que va semblar albergar al llarg de la 
seva vida. Incloses les afectives.

Una realitat colpidora
Estrena •  Mediterráneo

REDACCIÓ/ 

L’any 2000 ETA assassina a Juan 
María Jaúregui. Onze anys més 
tard, la seva vídua Maixabel 

Lassa, rep una sol·licitud estranya: 
un dels assassins ha demanat parlar 
amb ella a la presó de Nanclares de 
l’Oca a Àlaba, en la qual viu empre-
sonat després d’haver abandonat la 
banda terrorista i la lluita armada. 
Malgrat els dubtes i de l’immens do-
lor, la dona accedeix a trobar-se cara 
a cara amb una de les persones que 
van acabar sense miraments amb la 
vida de qui havia estat el seu com-
pany des de l’adolescència.
La proposta de la cinta de propiciar 
trobades entre víctimes i assassins 
no sembla fàcil d’assimilar en prin-

cipi, encara que està avalada per la 
realitat, ja que la seva principal pro-
motora ha estat Maixabel Lassa, ví-
dua del polític assassinat Juan María 
Jáuregui. El guió, esplèndid, coescrit 
per la cineasta amb Isa Campo, s’en-
dinsa en els personatges mostrant 
com evolucionen en els seus senti-
ments i en la seva manera de pensar 
i actuar.
Un objectiu que s’aconsegueix gràci-
es al treball excel·lent de Blanca Por-
tillo, Luis Tosar i Urko Olazabal. La 
cinta, que avança sense estridències, 
arriba a provocar una emoció pro-
funda amb la seva senzillesa, sense 
excessos fàcils. Bollaín demostra un 
domini magistral del seu ofici en la 
que podem considerar que és la seva 
pel·lícula més rodona.

Entendre el con�icte basc
Estrena •  Maixabel

REDACCIÓ / 

Dos socorristes, Oscar (Edu-
ard Fernández) i Gerard 
(Dani Rovira), viatgen fins a 

Lesbos (Grècia) afectats per la foto-
grafia d’un nen ofegat en les aigües 
del Mediterrani. En arribar desco-
breixen una realitat colpidora: mi-
lers de persones arrisquen la seva 
vida cada dia creuant l’oceà en pas-
teres, fugint de tota mena de guerres 

i conflictes. No obstant això, ningú 
exerceix labors de rescat. Al costat 
d’Esther (Anna Castillo), Nico (Sergi 
López) i altres membres de l’equip, 
lluitaran per complir una comesa: 
tractar d’ajudar a persones que ho 
necessiten. Per a tots ells, aquest vi-
atge inicial suposarà una odissea que 
canviarà les seves vides. Mediter-
ráneo és una lluita per sobreviure en 
la mar, un mitjà moltes vegades hos-
til en el qual cada vida compta.



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..

MAIXABEL
Espanya. Drama. D’Iciar Bollain. Amb Blanca Portillo, 
Luis Tosar, Urko Olazabal, María Cerezuela,
Maixabel Lassa perd l’any 2000 al seu marit, Juan María 
Jaúregui, assassinat per ETA. Onze anys més tard, rep una 
petició insòlita: un dels assassins ha demanat entrevistar-se 
amb ella en la presó de Nanclares de l’Oca /Àlaba), on com-
pleix condemna després d’haver trencat els seus llaços amb 
la banda terrorista. Malgrat els dubtes i de l’immens dolor, 
Maixabel accedeix a trobar-se cara a cara amb ell.

   CHARLATAN
República Txeca. Drama. De Agnieszka Holland. Amb 
Ivan Trojan, Juraj Loj, Josef Trojan, Joachim Assböck
Des de molt jove, a Jan Mikolášek li van fascinar les plantes 
i les seves propietats medicinals. Aviat, es va convertir en un 
dels majors “guaridors” del seu temps. En els anys trenta, 
durant l’època de la guerra i postguerra, va dedicar la seva 
vida a tractar sense distinció a rics i pobres, als nazis durant 
l’ocupació i als comunistes després de la guerra.

   MEDITERRANEO
Espanya. Drama.  De Marcel Barrena. Amb Eduard Fernán-
dez, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López,
Dos socorristes, Oscar (Eduard Fernández) i Gerard (Dani Ro-
vira), viatgen �ns a Lesbos (Grècia) afectats per la fotogra�a 
d’un nen ofegat en les aigües del Mediterrani. En arribar des-
cobreixen una realitat colpidora: milers de persones arrisquen 
la seva vida cada dia creuant l’oceà en pasteres, fugint de tota 
mena de guerres i con�ictes. No obstant això, ningú exerceix 
labors de rescat..

SIN TIEMPO PARA MORIR
Regne Unit. Acció. De Cary Joji Fukunaga. Amb Daniel 
Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris,
Bond ha deixat el servei secret i està gaudint d’una vida 
tranquil·la a Jamaica. Però la seva calma no durarà molt de 
temps. El seu amic de la CIA, Felix Leiter, apareix per a de-
manar-li ajuda. La missió de rescatar a un cientí�c segrestat 
resulta ser molt més arriscada de l’esperat, i porta a Bond 
després de la pista d’un misteriós vilà armat amb una nova i 
perillosa tecnologia.

   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 

MAIXABEL 
Dv: 17:30
Ds: 20:30
Dg: 20:00
Dc: 20:30
Dj: 19:30

DUNE 
Dv: 20:00
Ds: 17:00
Dg: 16:45
Dc: 17:15

1/BELLA Y EL CIRCO MAGICO
Ds i Dg: 15:45
1/SIN TIEMPO PARA MORIR
Dv a Dll Dc i Dj: 17:45/21:15
Dt: 17:45
1/SIN TIEMPO PARA MORIR 
(VOSE)
Dt: 21:15

2/BELLA Y EL CIRCO MAGICO
Dv Dll a Dj: 17:00
Ds i Dg: 16:45
2/DUNE
Dv a Dj: 18:30/21:45

4/ SIN TIEMPO PARA MORIR
Dv a Dj: 20:15
4/ CRY MACHO
Dv a Dj: 18:00
4/ A TODO TREN. DESTINO AS-
TURIAS
Ds: 16:00
4/ NINJA A CUADROS 2
Dg: 16:00

5/EL BEBE JEFAZO: NEGOCIOS 
DE FAMILIA
Dv Dll a Dj: 17:05
5/ SIN TIEMPO PARA MORIR
Dv Dll a Dj: 19.30
Ds i Dg: 16:15/19.30

6/MEDITERRANEO
Dv Dll a Dj: 17:15/19:45/22:15
Ds i Dg: 15:50/18:10/20:30/22:45

7/SHANG-CHI Y LA LEYENDA 
DE LOS DIEZ ANILLOS
Dv a Dj: 18:15
7/MALIGNO
Dv a Dg i Dc: 21:00
7/QUIEN ES QUIEN?
Ds i Dg: 16:00
7/FREE GUY
Dll Dt i Dj: 21:00

8/NO RESPIRES 2   
Dv a Dj: 17:45/22:30
8/MAIXABEL
Dv a Dj: 20:00
8/LA PATRULLA CANINA
Ds i Dg: 15:45

ÒPERA: LUCIA DI LAMERMOOR
Ds: 17:30
OTRA RONDA
Dg: 17:30
CHARLATAN (ESTRENA)
Dg: 19.15

Menú de dilluns a diumenge per 7,70€

93 803 93 40  /      609 420 063 Servei a domicili
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA



Blanca Suárez és 
la gran estrella 

del relat, resultant 
bastant estrany 

que hi hagi algu-
na escena que no 
giri al voltant del 
seu personatge. 
Tot això porta a 

que Jaguar sigui 
una sèrie en què la 
intensitat destaca 
per sobre de tot.

Net�ix ha estrenat fa 
pocs dies una mini-
sèrie espanyola sobre 

nazis. Sí, un gènere poc ex-
plotat en el cinema espanyol, i 
això que hi hauria molt a dir, 
davant el suport o l’obscura 
neutralitat del règim de Fran-
co durant la Segona Guerra 
Mundial. Jaguar, que és com 
es diu el nou producte de la 
plataforma, té opinions per a 
tots els gustos. Compta amb 
sis episodis.
Ambientada en els anys 60, 
quan Espanya refugiava a 
centenars de nazis després 
de la Segona Guerra Mundi-
al. Isabel Garrido, una jove 
espanyola que va aconseguir 
sobreviure a camp d’extermini 
de Mauthausen, està darrere 
de la pista d’Otto Bachmann, 
conegut com l’home més peri-
llós d’Europa. Descobrirà que 
no està sola en la seva missió i 
s’unirà a un grup d’agents a la 
recerca de justícia. El seu nom 

Les millors Sèries

Jaguar, a la caça de nazis escapats a Espanya
Netflix ha estrenat fa pocs dies  una minisèrie de sis episodis protagonitzada per Blanca Suárez que guarda moltes 
similituds amb la nordamericana “Hunters”, intensa i amb molta acció

en clau serà Jaguar.
La sèrie guarda moltes sem-
blances amb Hunters, prota-
gonitzada per Al Pacino, que 
també podem veure a Net�ix. 
Evidentment, el nivell no és 
comparable, d’això res de res. 
Precisament les debilitats del 
guió ha comptat amb moltes 
crítiques als portals especia-
litzats, quelcom molt estrany 

essent una aposta de Bambú 
Producciones, que ha estat  
darrere de títols tan reeixits 
com Gran Hotel, Velvet, Fa-
riña o Las chicas del cable. En 
aquesta última va ser quan 
van col·laborar per primera 
vegada amb Blanca Suárez, 
actriu amb la qual han volgut 
tornar a comptar amb Jaguar.
Ella és la gran estrella del re-
lat, resultant bastant estrany 
que hi hagi alguna escena que 
no giri al voltant del seu per-
sonatge. Tot això porta a que 
Jaguar sigui una sèrie en què 
la intensitat destaca per sobre 
de tot. El fet d’involucrar per 
voluntat pròpia en una missió 
tan perillosa és una bona jus-
ti�cació per a això, agraint que 
en pràcticament cap moment 
queda la sensació d’estar esti-
rant arti�cialment la història 
perquè entrin més episodis.
Segons el portal especialitzat 
Espinof, en contra de la mini-
sèrie “hi ha el fet que trobem 

situacions que no acaben de 
funcionar massa bé. No tinc 
clar si referir-me a elles com 
arti�cials seria el més ade-
quat, però sí que es busca una 
transcendència en elles que els 
guionistes de Jaguar no han 
treballat prou com perquè no 
quedin com a moments més 
altisonants que realment efec-
tius”.
Pel que fa als personatges, bà-

sicament “la banda” a la qual 
pertany Isabel, gairebé tots, 
potser amb l’excepció d’Iván 
Marcos, hi són més a comple-
ment d’una inspirada Blanca 
Suárez. Moltes crítiques han 
estat fatals per a l’actor Oscar 
Casas, el germà del més con-
sagrat Mario, que està del tot 
exclòs de la sèrie. No s’entén 
massa què hi fa. 
Tot i això, és un encert que 
una productora espanyola 
s’atreveixi a furgar sobre un 
capítol  fosc de la nostra his-
tòria i destacar, és clar que 
sí, el sofriment que van patir 
molts presoners espanyols 
en els camps d’extermini ale-
manys i l’esperit de venjança 
entre els sobrevivents. Si, a 
més, es tracta d’una dona -en 
una època on encara molt 
més tot era dominat pels ho-
mes- la intenció de la sèrie és 
encara més benvinguda. Pas-
sareu una bona tarda-vespre 
si us l’empasseu de cop. 

És un encert que una 
productora espanyo-
la s’atreveixi a furgar 
sobre un capítol  fosc 
de la nostra història 

i destacar, és clar 
que sí, el sofriment 
que van patir molts 

presoners espanyols 
i l’esperit de venjança 

entre els 
sobrevivents.

48  |  SÈRIES Divendres, 1 d’octubre de 2021

����������������������������������������������������������������������
���������������������

Tota la informació de la teva comarca en un clic



Racons de l’Anoia

CASTELL DE 
BOIXADORS

El municipi de Sant Pere Sallavinera

El municipi de Sant Pere 
Sallavinera, de 22,02 
km2, és situat al nord 

de la comarca, al límit amb 
el Solsonès i el Bages. Limita 
amb els municipis anoiencs 
dels Prats de Rei i de Calaf i 
Calonge de Segarra. Al nord 
confronta amb la Molsosa 
(Solsonès), al nord-est amb 
Sant Mateu de Bages i a l’est 
amb Aguilar de Segarra, del 
Bages. El cens de 2020 comp-
tava 151 habitants.
Sant Pere Sallavinera és el 
centre del municipi, poble on 
hi ha la casa del comú i algu-
na botiga. Va rebre el nom del 

castell de Sallavinera abans 
esmentat, per bé que aquest 
dista uns 3 km del nucli de 
la Llavinera. Forma un carrer 
allargassat, en un petit ca-
rener, al llarg de la carretera 
que hi mena, i té al seu �nal 
l’església que li dóna el nom. 
A sota l’església hi ha un altre 
nucli de cases velles, algunes 
de les quals s’han restaurat 
com a residència d’estiueig.
La història del municipi té 
els seus orígens en cada un 
dels nuclis que avui formen 
el municipi: la Llavinera, la 
Fortesa i Boixadors. De la 
Llavinera en tenim referèn-

cies a partir del 1022 i sa-
bem que pertanyia al bisbat 
de Vic. De la Fortesa sabem 
que corresponia al mateix in-
dret que documents del segle 
XI anomenen la Llobosa i de 
Boixadors tenim tota la infor-
mació corresponent al castell 
i a l’església. A partir del se-
gle XIV els tres nuclis estaven 
sota el  domini del senyor de 
Boixadors, una baronia que 
va existir dins al segle XIX. 
Econòmicament és una zona 
que des de fa segles es dedica 
al conreu de cereals i vinya, 
tot i que d’aquesta ja no en 
queda rastre.

Del castell resta la torre mestra, una sala 
coberta amb un arc de diafragma ogival, i 
restes d’un casal senyorial amb els cups, co-
lomar i altres senyals de dependències. Del 
primer moment, situat cronològicament al 
segle XI, cal destacar-ne la torre mestra, 
exemple i de planta circular amb un diàme-
tre de 7,2m i una alçada de 15m. Al segle 
XIV la torre va quedar envoltada pel recinte 
emmurallat. L’accés, situat a migjorn, es feia 
mitjançant una rampa enllosada que do-
nava pas a una segona porta, d’arc de mig 
punt i de dimensions més reduïdes per el 
pas d’un individu. L’interior estava distri-
buït amb diferents dependències, la majo-
ria de planta rectangular que fan pensar en 
uns residència de caire senyorial. Durant la 
primera meitat del segle XVI també es dur a 
terme la construcció d’un cup de vi i un forn 
de pa. A partir d’aquest moment, el castell 
anirà essent objecte de diverses modi�caci-
ons fruit de les necessitats del moment

Emplaçament: turó de Boixadors

Entorn l’any 1512 Joan Bosch va fundar dos molins fa-
riners per ordre del senyor del castell de Boixadors. La 
casa es va edificar vers l’any 1527 tot i que ha estat ob-
jecte de diverses modificacions i ampliacions per dife-
rents membres de la família Bosch. La masia, de planta 
irregular, està formada per diferents volums annexionats 
en diverses èpoques ja des d’època moderna fins a època 
contemporània.
El cos principal, situat a l’extrem nord, consta de planta 
baixa, primer pis i golfes amb la coberta a una sola ves-
sant. La façana principal, orientada a llevant, s’hi obre la 
porta d’accés d’arc de mig punt adovellat.

Emplaçament: al Nord del nucli de Sant Pere

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 Pere Sallavinera

MOLÍ DE BOIXADORS
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ESGLÉSIA DE 
SANT PERE
L’església d’estil romànic del segle XI cons-
ta d’una sola nau coberta amb una volta de 
mig punt i reforçada amb arcs torals. Al se-
gle XIII s’amplia la nau cap a llevant i vers 
el segle XVIII es construeix un nou absis de 
planta rectangular amb dues petites cape-
lles laterals per banda poc desenvolupades. 
Posteriorment, la part central de la nau fou 
sobrealçada mitjançant una coberta en vol-
ta d’arcs apuntats. La part de la nau d’època 
romànica conserva dues �nestres, una a la 
façana de ponent i l’altra a la façana de mi-
gjorn de doble esqueixada complementada 
amb una arc de mig punt adovellat. La fa-
çana de ponent està coronada per un cam-
panar d’espardenya de doble ull construït al 
segle XVII.
La notícia documental més antiga data de 
l’any 1015, coetània als primers esments del 
castell de Boixadors. Al segle XII apareix 
documentada en una relació de parròquies 
de la diòcesi de Vic

Emplaçament: al costat del Castell

Hab�atge turís�c 
Ca l’Enriqueta

635 409 225  ·  Sant Pere Sallavinera



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Tot un muntatge que amb només tres paraules pot esdevenir un 
drama / 2. Garrepa com el vi vell. Corre pressa, el guixer no es troba gens bé / 3. La lletra 
del cagaelàstics. Massatge directe al cor. Arrenca el plor / 4. Mostrar les habilitats o el que 
hi ha sota la gavardina. Si fos albí no fóra de Reus / 5. Vocalitzen molt ràpid. Peix que llisca 
de la passera / 6. Del bé retornat perquè així ho ha volgut. Introducció a la jardineria / 7. 
Palmo com a bon �ll del profeta. Molts per dormir se’l posen a l’inrevés / 8. També sóc del 
profeta, però �ll de la península. Vi gadità nostrat / 9. Col isolada. Terapèutic, lenitiu. Com 
a article no és gaire lògic / 10. Centre de producció de cançons nostàlgiques. Sàpiguen 
greu / 11. Versió Uniformada. Altura quan es parla de molta altura. Empremta de canut / 
12. Enfosquiment del quadre per efecte del sol. El garbell de sempre / 13. No sembla gaire 
liberal, però com a revista ho és. A tocar de Colom n’hi ha unes quantes com ella.

VERTICALS: 1. Tot de gent cantant a Sants. No arriba a maquiavèlic, però hi va pel camí 
/ 2. Menys que una estació, com ara a Vallvidrera. Faci bon ús del xumet / 3. Reunió en 
absència dels vocals. Herbàcia d’aspecte la mar de hieràtic. Les bessones preferides dels 
francesos / 4. Un de la ciutat grega que va sorgir per accident. Variar de freqüència fent 
ús del vobulador / 5. Tan entremaliat que acabarà participant al correfoc. Follia d’agònic, 
que va en ascens / 6. Ve sense ni cinc. Donar recer als escaladors. Camió de 12 tones sortit 
d’una pistola / 7. Tu dius que tutores, però semblen institutrius. Es passa de la ratlla horària 
/ 8. Al cor d’en Peris. Filatures importades del sud. Camí del gat / 9. Àrabs gangosos?: no, 
coleòpters. Dones de conducta llicenciosa i sonoritat felina / 10. Per fer-ho resolent aquest 
cruci caldria la versió electrònica. Costerut, com tota pujada / 11. Esclaten a riure. La noia 
de l’altar. Tripliquen l’entrenament / 12. Com que no pareix com cal, ha de purgar. Banda 
que es fa sentir molt però actua poc.

passatemps
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Troba les 7 diferències

HOLA
TARDOR!

VISCA LA TARDOR!

HOLA
TARDOR!

VISCA LA TARDOR!

HOLA
TARDOR!

VISCALATARDOR!

O B R A D E T E A T R E 
R A N C I   U R G E I X 
F I   C A R D I A C   P 

E X H I B I R   B L A I 
O A I   L L I S S E R A 

  D E V O L U T   J A R 

M O R O   O S I M A C   
A R A B I C   X E R E S 

L   C U R A T I U   L O 

E X I L I   R E Q U I N 

V U   A L T I T U D   O 
O M B R E I G   E R E R 

L I B   D R A S S A N A 
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                   



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
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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



  | 53Divendres, 1 d’octubre de 2021

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



Octubre
1: Teresa de l’Infant Jesús; Remigi .

2: Sants Àngels de la Guarda. Mare de Déu de l’Acadèmia .
3: Francesc de Borja; Gerard o Grau; Maria-Josepa Rosselló.

4: Francesc d’Assís; Petroni; Àurea  
5: Froilà; Atilà; Caritina, .

6: Bru; Emili; Fe 
7: Mare de Déu del Roser; Marc; Sergi; Julita 

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

Jaume Font Genovès

Els teus estimats: fills, Joaquim i Núria, Jaume i Imma i Montserrat; nets, Quim, Toni, 
Sabina, Enric, Laura i Montse;  família tota i la raó social “Curtits Font Vallès”, volem agrair 
les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc el passat dilluns dia 27 de 
setembre a la Parròquia de la Soledat.

Morí cristianament el passat diumenge dia 26 de setembre a l’edat de 96 anys.
Vidu de Montserrat Vallès Solé

Igualada, octubre de 2021

En record de:

Funerària Anoia, S.L.
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XERRADES / LA VEU

L’arxiprestat Anoia-Se-
garra reprèn el cicle de 
conferències de For-

mació després d’un curs que 
per raons de la pandèmia va 
resultar incomplet. Aquest 
trimestre el dedicarem, com 
ja es va fent els darrers anys, 
a re�exionar sobre temes bí-
blics, amb la col·laboració, 
entre d’altres, de Mn. Joan 
Hakolimana, que parlarà, en 
tres sessions, dels Fets dels 
Apòstols. També comptarem 
amb el Dr. Joan Torra que ens 

acostarà a la �gura de Melitó 
de Sardes, escriptor dels pri-
mers segles del Cristianisme. 
Mercè Solé re�exionarà sobre 
la pregària dels Salms. Mí-
riam Díez ens parlarà de les 
Dones que llegeixen la Bíblia, 
Joaquim Malé introduirà al 
Càntic dels Càntics i la darre-
ra de les conferències anirà a 
càrrec de la Dra. Rosa Ribas, 
amb el tema Les dones de 
l’Antic Testament en l’Art. 
Les conferències tindran lloc 
els dimarts de 8 a 9 del ves-
pre, a l’església del Roser, C. 
del Roser, 6 d’Igualada.

Cicle de conferències de 
formació de l’Arxiprestat 
Anoia-Segarra

ESGLÉSIA / LA VEU

Festa de Sant Francesc 
d’Assís
El dilluns 4 d’octu-

bre se celebrarà la festivi-
tat del Pare sant Francesc, 
a l’església dels Caputxins 
d’Igualada. No se celebrarà 
la missa de les 11 del matí 
i, en canvi, a les 19:30 del 
vespre s’oferirà Missa So-
lemne del Pare Sant Fran-
cesc, per celebrar-ho com 

a comunitat eclesial que 
camina en aquesta casa de 
Francesc. 

Festa de la Mare de Déu 
del Roser
És la titular de l’església 
igualadina del Roser, al vial 
del mateix nom. El proper 
dijous, dia 7 octubre, dia 
propi de la festivitat, a les 7 
de la tarda s’hi oferirà una 
Missa Solemne.

Activitats a les esglésies 
igualadines

E l nostre camí sinodal 
en la fase dels «grups 
sinodals» en�la el seu 

darrer tram. Tenim al davant 
uns mesos en què �tarem l’Es-
glésia i la nostra missió. És un 
moment de gran importància, 
en el qual encarem qui som 
i quina és la nostra missió. 
Les aportacions que faran els 
grups seran la base per al do-
cument que es treballarà amb 
l’objectiu de fer el discerni-
ment eclesial, a la llum de la 
Paraula i de l’Esperit Sant, en 
l’assemblea sinodal. Això que 
he recordat, encara que hagi 
esta dit moltes vegades, no ho 
podem oblidar mai per a no 
perdre la brúixola del nostre 
itinerari sinodal, del nostre 
caminar junts com a deixebles 
de Crist, membres de la seva 
Església.
Amb nou alè, doncs, hem de 
reprendre el nostre camí -per 
a alguns, en el començament 
del nou curs; per a d’altres, 
després de la parada dels 
grups o del treball a mig gas, 
a causa de la pandèmia del 
covid-19-; un nou alè que ens 
ha de dur a la meta proposa-
da: prendre consciència de 
qui som, els cristians, enmig 
del món, i quines són les no-
ves vies que l’Esperit vol obrir 
entre nosaltres, a � de portar 
l’Evangeli als pobres.
El nostre camí sinodal es tro-

ba amb el camí que convida 
a fer el sant pare Francesc a 
tota l’Església per a la pre-
paració del Sínode de Bisbes 
de l’octubre del 2023 a Roma. 
Ell vol que totes les Esglésies 
d’arreu del món aportin la 
seva re�exió, pregària, escol-
ta, diàleg i discerniment so-
bre la sinodalitat eclesial. Per 
al Papa aquest camí que ens 
invita a realitzar no consisteix 
a omplir fulls i produir docu-
ments, sinó a «fer que germi-
nin somnis, suscitar profecies 
i visions, fer �orir esperances, 
estimular la con�ança, embe-
nar ferides, entreteixir rela-
cions, ressuscitar una aurora 
d’esperança, aprendre els uns 
dels altres, i crear un ima-
ginari positiu que il·lumini 
les ments, enardeixi els cors, 
doni força a les mans».

De manera providencial, en 
la nostra darrera etapa dels 
grups sinodals, el tema que 
ens ocupa és el mateix que 
ens demana el Sant Pare per 
al camí del Sínode de Bisbes. 
Certament que tots els àm-
bits de comunió, tant dio-
cesans com parroquials, així 
com els de la vida religiosa, 
han de fer aquest tram del 
trajecte amb els grups sino-
dals d’arreu del bisbat. Les 
aportacions de tots enriqui-
ran, encara més, els dos ca-
mins sinodals; els quals no 
deixen de ser el mateix camí, 
perquè és el de l’Església una 
i única, en la seva universali-
tat i en la seva particularitat 
de l’Església diocesana.

Romà Casanova, 
bisbe de Vic

Reprendre el camí sinodal amb 
nou alè
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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

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

 llits articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

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

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

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

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

DIVENDRES 1: 
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DISSABTE 2: 
LA CREU

P. de la Creu, 7

DIUMENGE 3:  
BAUSILI

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

MR SINGLA
Pujades, 47

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 4:
JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DIMARTS 5:  
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIMECRES 6:  
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DIJOUS 7:  
ADZET

Av. Barcelona, 9



Noemí Carreras /  
Presidenta del Club Atlètic Igualada

Soc presidenta del Club Atlètic Igualada des de principis de febrer, després d’estar uns anys a la 
Junta. Soc aficionada a l’atletisme des de jove i he guanyat diversos Campionats de Catalunya 
Absoluts, a més de tres medalles en Campionats d’Espanya. Soc professora d’Educació Física a 
l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada

Com comença la teva a�ció per l’atletisme?

Vaig néixer a Barcelona, on vaig viure-hi �ns els 26 
anys. Allí anava a una escola a prop de la Carretera 

de les Aigües i la sortida natural era anar a córrer per allí. 
Un dia, amb 14 anys, em van proposar de fer atletisme i 
així vaig començar.

Quina era la teva disciplina?

Els 400 metres llisos, de seguida m’hi van posar. Jo en-
trenava molt, m’agradava molt i competir també, evident-
ment. Vaig ser campiona de Catalunya absoluta i també 
tinc tres medalles en campionats d’Espanya absoluts. 

I la teva vinculació amb el CAI, quan comença?

Vaig acabar la meva carrera esportiva al València Terra i 
Mar i llavors vaig desconnectar bastant de l’atletisme. Fins 
que el meu �ll gran, el Jan, també li agradava molt córrer 
i el vam apuntar al CAI. A l’anar a acompanyar-lo a les 
competicions em va tornar el cuquet de l’atletisme, a re-
trobar-me amb gent que havia conegut anys enrere i em 
vaig tornar a enganxar. Primer em vaig animar a competir 
amb màsters i vaig ser campiona d’Espanya veterana, però 
em vaig fer mal a tot arreu, i em vaig començar a involu-
crar més amb el club. Aquí  va ser quan el Ramon Mir em 
va demanar entrar a la seva Junta. També he estat membre 
de la junta anterior amb Lluís Cañamares. A poc a poc 
m’he anat implicant ja que soc una enamorada d’aquest 
esport �ns que m’he trobat com a presidenta. I aquí som, 
ajudant en tot el que  podem.

Ets la primera presidenta de la història CAI. 

Sí, és així. I ara mateix a l’atletisme català només som jo 
i la presidenta del Pratenc.

Quins objectius us heu marcat a l’entrar a la Junta?

Teníem moltes ganes de fer coses d’atletisme de pista, 
que durant alguns anys havia estat una mica abandonat, 
ja fos perquè la pista no estava en condicions o perquè es 
donava prioritat a altres disciplines. Ara tenim una pista 
amb tartan nou i una recta coberta fantàstica És per això 
que vam organitzar els Campionats de Catalunya abso-
luts i de promoció aquest estiu a l’Estadi.

Per altra banda, també ens hem proposat cuidar molt 
l’escola esportiva. Competim contra clubs molt grans i 
no podem fer grans �txatges, així que hem d’alimentar 
els equips absoluts de joves i infants del nostre club, per 
poder seguir estant entre els millors

Costa retenir el talent?

Ens passava més abans. I per aconseguir que això no 
passi hem de tenir un equip absolut bo. I aquí és on es 
veu el cercle virtuós que comentàvem abans. Tenir un 
equip absolut bo ens farà tenir una millor escola i al ma-
teix temps, tenir una bona escola esportiva alimentarà 
de millors atletes a l’equip absolut. Es retroalimenta. Per 
això un altre dels objectius que tenim és mantenir el pri-
mer equip entre els sis millors de Catalunya. Així, la gent 
no ens marxa i alguns de fora volen venir. 

Quina és la modalitat estrella del club?

Ara mateix és el salt d’alçada. Fa dos anys, per exemple, 
vam ser campions de Catalunya en pràcticament totes les 
categories i vam fer moltes medalles al campionat d’Espa-
nya en aquesta especialitat.

No només és l’alçada. La darrera temporada vau acon-
seguir més de 120 medalles...

Sí, i de totes les edats. El senyor Marimon, per exemple, va 
ser campió de Catalunya de la seva categoria de veterans 
amb 94 anys!

L’entitat està molt viva, no?

Penso que sí. També ha ajudat que ha entrat gent molt jove 
a la Junta. Abans parlàvem de les medalles. Si n’hem acon-
seguit tantes vol dir que tenim molts atletes inscrits i que 
per tant estem en un bon estat. 

M’agradaria des d’aquí agrair a l’Ajuntament d’Igualada i a 
totes les empreses que ens patrocinen com Petromiralles, 
Aigua de Rigat i Jocnet, els nostres espònsors principals, 
ja que sense ells seria molt més difícil.

A més, el 2022 celebrarem el nostre 70è aniversari i ja es-
tem pensant diverses activitats per commemorar-ho, bus-
cant la implicació de tota la ciutat. M’agradaria muntar 
una exhibició d’alçada al carrer, a la plaça de l’Ajuntament.

“Tenir un equip absolut bo farà 
millorar l’escola esportiva, i viceversa”

  Marc Vergés Albareda @marcverges8
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Espai patrocinat per:

El “pocsmerits” enyora no poder tornar al Palau d’Orient. Ha de viure en palaus orientals, on les mil i una nits se li fan llargues, adonant-se 
que alguna “companya” li ha costat molt cara. Convençut com estava que se li acostaven pels seus atractius i resulta que era per l’aura i 
pels diners que li queien de les butxaques. Ara pateix perquè, malgrat els favors del “misteri fiscal”, no se li acaben els problemes. Els  que 
busquen “pochonorables fugats” no paren, especialment el Llanera Solitari, que sembla més aviat l’indi “tonto”, encara que munti el cavall 
blanc. Ningú sap si els de l’estat dins l’estat aconseguiran atrapar-lo i, de moment, el Correcamins sempre acaba fent bip, bip, passejant-se 
per Europa des de Waterloo. Exilis ben diferents d’aquests dos personatges “presumptament innocents”. Un condemnat per la majoria de 
la gent d’arreu del món, però que cap jutge empaita. L’altre ja “sentenciat” pels que l’haurien de jutjar, que refia que la justícia europea li 
acabi donant la raó. Fa “sospitar” que alguns hi vegin diferències. La “justícia” és igual per a tothom. Al menys, és el que prediquen aquells 
que veuen tants catalans “desafectes al règim”.  

6a JORNADA GASTRONÒMICA
DE LES PLANTES OBLIDADES JGPO.21

VINE A LA JORNADA!

Més de 100 activitats, repartides en 12 blocs i dutes a terme per més de 100 
ponents: tasts, xerrades, tallers, activitats infantils, sortides, actuacions musicals, i 
molt més. I també una fira amb 70 parades on descobrir tot tipus de productes 
silvestres i els projectes que hi ha al darrere.

Un esdeveniment únic on descobrir què són i per a què serveixen les plantes oblida-
des. Un esdeveniment únic, perquè construir un model de producció i consum 
d'aliments més sostenible és tan possible com imprescindible.

Més informació i inscripcions a www.eixarcolant.cat

@eixarcolantwww.eixarcolant.cat @eixarcolantEixarcolant




