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La sequera de l’aqüífer 
provoca restriccions d’aigua 
en 14 municipis de l’Anoia

Arriben noves 
empreses al 
polígon de 
Montbui

Mà dura contra els incívics amb patinet

  PÀGINA 28

La Lliga de 
Capellades 
celebra el seu 
120 aniversari

  PÀGINA 24

Les càmeres 
intel·ligents a 
Les Comes ja 
són operatives

  PÀGINA 41

Igualada avisa que aplicarà dures sancions contra l’incivisme i mala conducta en els usuaris de patinets.   PÀGINA 13

  PÀGINA 8

“Los días”

del 15 al 30
d’octubre

*CAMPANYA LIMITADA A DISPONIBILITAT D’ARTICLES (CONSULTI LES 
CONDICIONS PARTICULARS).
NO APLICABLES A ALTRES OFERTES I PROMOCIONS EN VIGOR. VÀLID DEL 
15 AL 30 D’OCTUBRE DE 2021.

Aprofita les condicions i 
descomptes excepcionals 
d’aquests dies!
...............No t’ho perdis!

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

La teva botiga especialista en construcció



L’EDITORIAL

Aigua escassa?
P er primera vegada, s’aplica el Pla de Se-

quera de la Generalitat a l’Anoia, com a 
conseqüència del baix nivell de l’aqüífer 
Carme-Capellades. La restricció a 14 mu-

nicipis de la comarca que depenen d’aquest recurs 
natural soterrani podria durar poc temps, espe-
rem-ho, però és suficient per adonar-nos -una ve-
gada més- del problema 
que tenim. 
Que l’aqüífer està sobre-
explotat fa anys que ho 
sabem, i fruit d’això ja fa 
molt, molt temps, es va 
fer una inversió enorme 
des de la Generalitat per 
fer arribar fins a la Con-
ca d’Òdena una canalit-
zació des d’Abrera en el 
que es coneix com a sis-
tema “Ter-Llobregat”.
Aquesta canalització, que finalitza en un dipòsit 
entre Òdena i Igualada, connecta des de fa poc amb 
una altra -finançada pel govern espanyol amb fons 
europeus- que ens arriba des del pantà de la Llosa 
del Cavall, al Solsonès. 
La Conca d’Òdena, doncs, és una cruïlla de cana-
lització d’aigües que, com sempre se’ns ha explicat, 

hauria de garantir -de sobres- el subministrament 
d’aigua de boca i també industrial, sense cap tipus 
de problema, i per molts anys en el futur, sense 
necessitat, donat el cas, de ni tocar l’aqüífer Car-
me-Capellades...
Com és, doncs, que hi ha restriccions? 
La pregunta és lògica, però la resposta no ho és tant. 

Fa molt temps que al-
caldes de la comarca 
pressionen perquè la 
Generalitat obri l’ai-
xeta d’aquestes cana-
litzacions sense que 
això suposi un cost 
afegit als comptes dels 
municipis. També hi 
ha encara indrets on 
els veïns paguen un 
preu irrisori per l’ai-
gua, que s’extreu de 

l’aqüífer, d’on encara pengen servituds i “lleis” de 
fa centenars d’anys, encara que sembli impossible... 
No és el cas de la majoria, especialment a la Conca 
d’Òdena, que han de fer front a rebuts amb impos-
tos caríssims...
Calen respostes sobre l’assumpte de l’aigua a l’Ano-
ia. I, quan més clares, millor. 

La Conca d’Òdena és una cruïlla 
de canalització d’aigües que, 
com sempre se’ns ha explicat, 

hauria de garantir -de sobres- el 
subministrament d’aigua.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Rafael Pérez Ruiz, secretari d’estat de 
Seguretat, en l’acte de celebració del 
Dia de la Policía Nacional va a�rmar 
que la comissaria de Via Laietana “ha 
estat i és un símbol de servei públic 
des de la qual diverses generacions 
de policies han contribuït i continuen 
contribuint a enfortir la democràcia”. 

José Antonio Togores, cap superior 
de la Policia a Catalunya, va dir que 
“el cos treballa per la seguretat i la 
llibertat de tots els catalans, i lluita 
contra els grups radicals que volen 
fracturar l’Estat” 

Nicolàs Sarkozy, expresident de 
França va dir en la convenció del 
PP “Només hi ha una Espanya uni-
da, amb un rei, una capital, Madrid 

i amb una Corona que garanteix la 
unitat d’Espanya. I això no pot can-
viar. Mai.”

José Maria Aznar, expresident del 
govern espanyol, ha dit “Defensem 
la Nació perquè és  la llibertat dels 
ciutadans emparats per la llei i que és 
la comunitat d’homes i dones lliures 
units per vincles valuosos de solida-
ritat, d’història i d’afecte. Una única 
nació. No un estat plurinacional”

Pablo Casado, líder de l’oposició i 
del PP, ha promès “Portarem Puig-
demont al Suprem encara que hà-
gim de perseguir dins a l’últim país 
d’Europa i farem respectar la justícia 
espanyola.”

Pere Aragonès, president de la Ge-
neralitat, va posar com una de les 
seves prioritats la mesa de diàleg 
entre governs que és una oportuni-
tat històrica. “El meu compromís és 
culminar la independència de Cata-
lunya. El ‘procés’ és l’element polític 
més transformador i ambiciós que 
hi ha a Catalunya i en part de l’Eu-
ropa actual. L’Estat és un fre. Ho sa-
bem. Però no pot ser l’excusa que ho 
paralitzi tot.” I també l’1-O “Aquest 

Govern es declara hereu de l’1-O i es 
compromet a acabar el camí iniciat 
aquell dia. Forçant una negociació 
amb l’Estat. Però no només això. Per-
què no renunciem a res”. 

Pablo Llarena, magistrat del TS, ha 
informat al Tribunal de Sàsser de Sar-
denya que “L’Advocacia de l’Estat va 
informar el TGUE que estaven suspe-
ses les euroordres emeses per aquest 
instructor. Com s’ha dit, això no és 
així. La decisió de suspendre una me-
sura cautelar que era executiva des de 
l’any 2019 és una decisió d’aquest ins-
tructor i mai s’ha adoptat” i demana 
al Tribunal que li lliuri a Carles Puig-
demont

Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat a l’exili, va fer una decla-
ració institucional en va dir “Fa qua-
tre anys vam perdre la por i vam ser 
guanyadors. Vèncer la ràbia també 
ens va fer guanyadors” i va continu-
ar “La persistència té un nom, que el 
sap tothom i que és el Consell per la 
República” i va acabar dient “aquests 
quatre anys han demostrat que hi ha 
camí, que hem continuat el camí i que 
hi ha formes de victòria que són a les 
nostres mans. Visca Catalunya lliure”

La responsabilitat 
ètica del 
governant
Tothom recordarà que l’any passat, a 
Catalunya, en vista de les xifres escan-
daloses de les persones mortes per la 
covid-19 a les residències de gent gran, 
públiques i privades, amb una estadística 
de la mort èticament insuportable, d’un 
dia per l’altre es van modi�car les compe-
tències sobre les residències, passant-les 
d’una conselleria de trista memòria a la 
Conselleria de Salut. Al conseller de la 
trista memòria, per cert, no el varen aco-
miadar. Costa d’entendre.
Un dia s’hauria de fer un balanç rigorós 
dels morts causats directament o indirec-
ta per la covid-19, fer comparacions ben 
fetes entre els diferents territoris i treure 
conclusions. Si ens centrem en la penín-
sula ibèrica, veurem unes diferencies que 
costen d’entendre entre Portugal i Espa-
nya, i també entre les diferents nacions i 
comunitats autònomes espanyoles. 
Per fer un balanç creïble, a l’estadística de 
la mort degut a la pandèmia s’hi haurien 
d’incloure també moltes persones mor-
tes per altres patologies, aquelles que no 
van poder ser diagnosticades a temps, o 
tractades correctament, degut al col·lap-
se hospitalari ocasionat per la pandèmia. 
El tractament sanitari de la covid-19 ha 
sigut absolutament prioritari, i ha passat 
per davant d’altres patologies igualment 
greus. Un es pot preguntar per què. I sé 
bé del que parlo perquè he hagut d’anar 
a alguns enterraments de persones que, 
degudament diagnosticades i tractades, 
segurament s’haurien pogut salvar.
No s’han d’oblidar tampoc els con�ictes 
continuats entre els governants i els jut-
ges als que hem assistit. Sense intentar 
justi�car-los, s’ha de reconèixer que uns 
i altres han hagut de prendre decisions 
per a les que tècnicament no estaven ni 
estan preparats. Parlo de governants en 
sentit ampli, és a dir, en aquesta catego-
ria hi podem incloure des del CEO d’una 
determinada empresa �ns als dirigents 
polítics, passant pels directors d’hospitals 
i de residències de gent gran. Em resis-
teixo a parlar de “residències d’avis” com 
fan altres, ja que no totes les persones 
grans són avis.
Potser no veurem condemnes judicials, 
però cadascun dels protagonistes serà 
èticament responsable d’unes morts que 
potser s’haguessin pogut evitar. Així, 
avui parlo més d’un balanç ètic que d’un 
balanç judicial. El resum d’aquestes re�e-
xions és que potser sabrem quants morts 
han sigut causats directament per la 
pandèmia, però no sabrem mai quantes 
persones han mort per la irresponsabi-
litat d’uns pocavergonyes que només en 
comptades ocasions han optat per la sor-
tida ètica de la dimissió.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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Sovint quan obrim un diari o sentim 
la ràdio, arriben a nosaltres fets i suc-
cessos tràgics d’apunyalaments, bara-
lles i �ns i tot, homicides. En massa 

d’aquestes ocasions, s’incorpora el terme de 
trastorn mental, esquizofrènia etc. La pre-
gunta que ens podem fer és, si és rellevant 
per a la història que la persona que s’anome-
na tingui un trastorn mental. El fet de tenir 
un diagnòstic d’aquesta mena, no justi�ca un 
caràcter o comportament agressiu i no sem-
pre, és la causa d’un acte violent. 
La següent qüestió a plantejar és: quines 
són les fonts utilitzades? Es pot con�ar en 
els testimonis del veïnatge? És apropiat que 
s’esmenti el trastorn mental de la persona al 
titular o a l’inici? De�nitivament, s’hauria 
d’evitar tota especulació sobre la salut mental 
de les persones implicades, si no es disposa 
d’aquesta informació veri�cada. D’aquesta 
manera, es pot garantir el dret a la intimitat 
de les persones amb problemes de salut men-
tal i dels seus familiars.
Cal esbrinar quin ha estat el context en què 
una persona amb un trastorn mental ha estat 
involucrada amb acte violent. Diferents estu-
dis revelen que, comparats amb la població 
general, les persones amb diagnòstic eren 11 
vegades més vulnerables a patir algun delicte 
violent i 140 vegades més a patir algun tipus 
de robatori.   
Tot i que, comptem amb innumerables dades 
envers la salut mental, aquesta segueix sent 
un tema tabú a la nostra societat, envoltat de 
prejudicis, ignorància i por.
De fet, segons l’OMS (Organització Mundial 
de la Salut) una de cada quatre persones pa-
tirà un problema de salut mental al llarg de la 

seva vida. Per tant, és molt probable que un 
dia, un amic teu, un company de feina, un fa-
miliar o tu mateix, experimenti un problema 
de salut mental. 
El 15,2% de catalans presentaran un episodi 
de depressió major al llarg de la seva vida, 
segons el Departament de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya. El 23,7% de la població 
catalana de més de 18 anys presentarà al llarg 
de la seva vida un trastorn mental, segons el 
Departament de Salut de la Generalitat.
En el tema que ens ocupa, les persones amb 
problemes de salut mental son, sovint,  con-
siderades imprevisibles, incapaces per treba-
llar i prendre decisions, poc intel·ligents, fe-
bles i agressives. Aquest cúmul d’estereotips 
podem a�rmar que tots no es corresponen 
amb la realitat, però que in�ueixen en les ac-
tituds i comportaments que els altres tenen 
cap a les persones amb un diagnòstic en salut 
mental.
L’estigma, en general, fa referència a l’atribu-
ció de qualitats negatives i despectives sobre 
un col·lectiu de persones, les quals passen a 
ser vistes, pensades i tractades a través d’un 
prisma construït a força de prejudicis i man-
ca d’informació. 
Parlar de les persones amb diagnòstics de 
salut mental com a violentes, perilloses o 
imprevisibles, o emprar generalitzacions 
com «els malalts mentals són» o «els esqui-
zofrènics es comporten», suposa utilitzar 
una quali�catius injusts que no s’ajusten a la 
realitat. Les persones amb un trastorn men-
tal no són més violentes que la resta de la 
societat, les persones amb un diagnòstic en 
salut mental els hi afecten de manera dife-
rent a cadascuna d’elles. 

No convindria, en tot cas, viatjar a l’altre ex-
trem i tractar les persones amb problemes de 
salut mental amb compassió i paternalisme, 
doncs aquest fet també esdevé estigmatit-
zant.
En qualsevol cas, resta feina per fer, i els i les 
professionals que aportem el nostre treball 
diari envers aquest col·lectiu, també tenim 
la responsabilitat d’exercir una tasca peda-
gògica davant de la ciutadania. Dins aques-
ta tasca, hem de ser capaços de mostrar els 
aspectes més desconeguts de la salut mental, 
desmiti�cant les imatges que il·lustren aques-
ta amb imatges d’aïllament social, patiment, 
foscor o que despertin compassió o rebuig. 
L’àmplia majoria de persones amb un tras-
torn mental és capaç de participar en espais 
comunitaris, laborals i socials.. i les di�cul-
tats derivades d’aquest, no disminueix ni de-
teriora les facultats mentals d’una persona, 
sinó que les altera de forma esporàdica. Amb 
un tractament adequat i un entorn social i 
familiar favorable, una persona pot superar 
les limitacions del trastorn mental, treballar, 
mantenir relacions socials, cuidar els seus 
�lls, etc.
Tanmateix, endeguem un altre aspecte a con-
siderar, parlar de salut mental. Aquest fet es 
constata que, ajuda a reduir l’estigma i la dis-
criminació. Escoltar que és normal tenir un 
problema de salut mental de mà de qui el té, 
ajuda a trencar estereotips. I com més parlem 
de salut mental, més fàcil ens serà buscar aju-
da quan ens trobem malament i necessitem 
suport.
Sabíeu que l’estereotip més comú de tots és, 
que la gent creu que no coneix ningú amb un 
problema de salut mental?.
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Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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Estigma en salut mental

Creus que continuaran els botellots amb 
l’obertura de l’oci nocturn??

Sí 96,5% No 3,5%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

FRAN FERNANDEZ
Director SMC Anoia
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EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

COMUNICAT DE L’AEiG 
JAUME CARESMAR I 
M. ANTÒNIA SALVÀ

Des de l’AEiG Jaume Caresmar i Mª 
Antònia Salvà volem posar de mani-
fest el context en què es troba l’Agru-
pament i exposar com hem arribat 
�ns aquest punt.
En aquests moments l’Agrupament està 
format per 50 caps i quel·les que tenen 
la voluntat de transmetre els valors de 
l’escoltisme als més de 180 infants i ado-
lescents d’una manera altruista i durant 
tots els caps de setmana de l’any. 
Avui, dia 5 d’octubre, us informem o�ci-
alment que ens hem vist forçats a marxar 
d’un dels locals on, centenars d’infants al 
llarg de 20 anys, hi han conviscut, hi han 
crescut i se l’han fet seu.
Com hem arribat en aquest punt? Per 
trobar els inicis hem d’anar l’any 2009, 
quan va néixer el festival Rec Stores o 
Rec.0. Un esdeveniment que es desenvo-
lupa dues vegades l’any amb una durada 
total de 8 dies. El seu objectiu es basa a 
fer negoci a la zona del rec d’Igualada a 
través de la roba, la decoració i el bon 
ambient. Aquest festival s’ha anat fent 
gran amb el temps, i amb tot això el juny 
del 2016 va ser la primera vegada que 
de forma informal se’ns va exigir des del 
Rec Stores que no féssim Cau al nostre 
local durant els dies de l’esdeveniment. 
Un local situat al carrer de la Caritat nú-
mero 12 d’Igualada, del qual n’hem sigut 
llogaters des de l’any 2000.
La justi�cació que ens arribava és que 
volien vetllar per la seguretat dels clients 
de la botiga que té lloc a la part de baix 
del nostre local durant els dies del fes-
tival, argumentant que les bigues són 
velles i podria ser perillós. Dos anys 
després van canviar l’argument per la 
perillositat en cas d’incendi. És en aquell 
moment que ens preguntem: per què 

no ens diuen el mateix durant la resta 
de l’any? Per què ningú ens parla de la 
suposada falta de seguretat quan al lo-
cal hi ha infants i joves, i en canvi sí que 
neix la preocupació quan hi ha clients? 
Cal destacar que l’espai de sota és de les 
mateixes propietàries que ens lloguen a 
nosaltres el local.
A partir d’aquí, es fa evident que la nos-
tra presència fa nosa durant els dies de 
l’esdeveniment, i per descomptat que es 
prioritza el consum al Rec Stores durant 
8 dies l’any que no pas l’activitat educa-
tiva de 50 caps i quel·les i 180 infants i 
adolescents durant tot l’any. 
Què ha passat els últims 3 anys? El 2017 
va néixer una comissió dins de l’Agru-
pament que es va encarregar de buscar 
altres opcions de locals per comprar o 
llogar, ja que al cap de 3 anys se’ns aca-
bava el contracte de lloguer. El desem-
bre del 2019, les propietàries ens van dir 
que estaven disposades a vendre el local 
al Cau i, molt important, que teníem 
preferència pel fet d’haver estat llogaters 
des del 2000.
Com a Agrupament, en aquell moment 
se’ns va plantejar una oportunitat clau 
per poder comprar el local i consolidar 
un espai polivalent, sense dependre de 
ningú més que de nosaltres. No us vo-
lem enganyar, la decisió no seria fàcil. 
Venien dies de pensar, avaluar, fer nú-
meros i decidir, amb el suport de l’As-
sociació de famílies del Cau. Però la 
resposta era clara: volíem comprar el 
local i assegurar un espai de participa-
ció i activitat els 365 dies l’any dins d’una 
zona d’Igualada immersa en una realitat 
esfereïdora: la compra i concentració de 
propietats per part dels organitzadors 
del Rec Stores.
Un cop presa la decisió de comprar el 
local, una persona vinculada a l’Agrupa-
ment de forma activa dins de l’Associa-
ció de famílies del Cau, amb interessos 
personals i família a l’organització del 

Rec Stores, manifesta la seva voluntat de 
comprar el local. En el moment en què 
ens arriba aquesta informació se’l convi-
da a marxar de l’Associació de famílies, 
per no vetllar per l’activitat de l’agrupa-
ment i apro�tar-se de la informació pels 
seus interessos.
En aquell context sí que acabava de co-
mençar un bon festival per nosaltres, ja 
que arrencava una cursa de fons i nosal-
tres teníem les cames lligades. Aquesta 
persona encara no havia comprat el local, 
però tenia molt clar que ho volia fer i que 
no ens ho posaria gens fàcil. Entre el gener 
i el març del 2020 entràvem en un perío-
de de negociacions per poder comprar el 
local, i les propietàries en tot moment ens 
seguien dient que teníem prioritat.
En tot cas, la història no podia acabar 
així. Durant les negociacions s’havia po-
sat sobre la taula la possibilitat de dividir 
el local en dos: L’Agrupament es quedaria 
la part de dalt, on fa 20 anys que desen-
volupem la nostra activitat; mentre que 
l’altra persona es quedaria amb la part de 
baix, la que es lloga com a botiga durant 
el Rec Stores. Tant la part de dalt com la 
de baix tenen les mateixes dimensions, i 
des del nostre punt de vista la divisió era 
justa. Però d’un dia per l’altre, sense cap 
mena d’avís, se’ns informa que aquesta 
persona serà qui comprarà el local sen-
cer, tant la part de dalt com la de baix.
Per a nosaltres ha sigut un gran xoc 
emocional, de sentir tota la impotèn-
cia, ràbia i menyspreu per part d’una 
persona que crèiem que compartia uns 
valors comuns amb l’escoltisme i vetlla-
va pel futur de l’Agrupament. Arribat en 
aquest punt, ens sentíem molestos amb 
el joc brut que va fer a l’Agrupament, i 
encara més quan ens va oferir un llo-
guer temporal deixant-nos clar que en 4 
o 5 anys ens faria fora per donar-li un 
altre ús al local. Per tant, acceptar aquest 
lloguer era l’últim que volíem i al cap i a 
la � ens estava fent fora. Així doncs, vam 

dir que no a la seva oferta.
Per si les adversitats no eren su�cients, 
la pandèmia va acabar d’accentuar les 
di�cultats. Vam demanar al nou propi-
etari una pròrroga per poder fer les co-
ses amb condicions, entenent que no hi 
podríem posar totes les mans a causa de 
les restriccions sanitàries del moment. 
D’entrada el propietari va acceptar la 
nostra demanda, però al cap d’uns dies 
amb només una setmana de marge ens 
va exigir que volia el local buit. Amb 
indignació vam complir el termini que 
ens va demanar, per acabar d’una vega-
da amb aquest malson.
Fins ara comptàvem amb dos locals, ja 
que ens és necessari per als més de 180 
infants i adolescents i a les 50 quel·les i 
caps que agrupem. A partir d’avui pas-
sarem a tenir només el local del carrer 
de la Caritat número 4, que el tenim en 
propietat, un espai reduït.
Conjuntament amb les altres entitats 
que tenen la seu al Rec, i totes les veïnes 
que l’habiten, ens considerem un dels 
agents que omplim el barri de vida, joc 
i alegria durant tot l’any. Per qui s’ho es-
tigui preguntant, el paper de l’actual go-
vern convergent és nul davant la manca 
d’espais que patim les entitats. Sempre 
que s’ha intentat obrir diàleg per buscar 
solucions, les respostes han sigut negati-
ves o ens han donat llargues.
Des de l’Agrupament Escolta i Guia 
Jaume Caresmar i Maria Antònia Sal-
và tenim clar que seguirem treballant 
per educar en la transformació soci-
al, defensant els valors pedagògics de 
l’escoltisme.
Agraïm a totes les persones, famílies i 
entitats que ens feu costat dia a dia i 
ens recordeu que la tasca educativa i 
el treball constant que desenvolupem 
no és en va. Us expliquem tot això 
perquè entenem que el Cau som totes 
i és un problema compartit.
Moltes gràcies i salut!
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NOU
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SANTI ENRIQUE
Avinguda del Mestre Montaner, 88 - 08700 Igualada - Tel: 93 803 08 00
www.santienrique.com
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tecnologia Mild Hybrid

Sigues el primer a provar-ho 
al teu concessionari Nissan



La justícia europea ens 
dona la raó, una vegada 
i una altra, en totes les 
maniobres de la justícia 

espanyola en contra del presi-
dent Puigdemont i els consellers 
Comin, Ponsatí i Puig. Europa 

ens dona la raó i esperança, però tal vegada li de-
manem la lluna en un cove.
Si no posem les coses en el seu context podem 
caure en l’error de l’autocomplaença que és dels 
més greus que podríem cometre.
La justícia europea -de moment la política eu-
ropea encara no- ens està donant la raó només 
perquè el grup encapçalat pel president Puigde-
mont, lluita. Es resisteix a complir les ordres legals 
però il·legítimes del jutge Llarena. Si hagués obeït 
i s’hagués presentat el 2 de novembre del 2017 a 
Madrid, avui el president Puigdemont seria un 
pres indultat, amb una inhabilitació de 20 anys 
sense ocupar un càrrec públic i l’aspiració inde-
pendentista catalana seria únicament un assump-
te intern d’Espanya. Ras i curt.
No soc dels que demano impossibles. Per això sé 
que la unitat d’acció dels tres partits independen-
tistes catalans, no serà mai possible. Uns volen 
ampliar l’autonomia i eixamplar la base �ns a ar-
ribar al punt de poder negociar la independència 
d’Espanya, mitjançant el diàleg. Una altres volen 
trencar amb Espanya el més aviat possible. Els al-
tres volen fer una revolució d’esquerres, feminista 
i ecologista, a base d’assemblees i desobediència. 
Són tres posicions que ens donen als ciutadans 
tres opcions ideològiques diferents, sense sortir 
de l’àmbit independentista.

Les tres estratègies poden ser vàlides i tenen una 
necessitat comú: que els ciutadans  lluitem, deso-
beïm lleis injustes i sortim al carrer a fer pressió. 
Per què la justícia europea dona la raó als exiliats? 
Perquè lluiten. S’oposen amb totes les seves pos-
sibilitats a les ordres de la (in) justícia espanyola. 
Europa nomes intervé quan hi ha un con�icte. Las 
Cortes Españolas poden aprovar tantes lleis injus-
tes com vulguin, que Europa no dirà res. Però si 
les seves decisions de l’Estat provoquen disturbis, 
protestes, talls de carreteres i manifestacions al cor 
d’Europa, aleshores -i només aleshores- tal vegada 
facin alguna cosa. Això serveix tant o més per a la 
taula de diàleg com per a la reversió de les ordres 
de detenció internacionals i el retorn dels exiliats.
La independència de Catalunya no ens la donarà 
graciosament la Unió Europea, ni tampoc l’estat 
espanyol. La independència només l’assolirem 
amb la lluita al carrer. Tallant fronteres, carreteres, 
línies de tren, aeroports i convertint el territori de 
Catalunya en un espai indòmit. La resta, per si sol, 
és com demanar peres a l’om.
Els oms no donen peres i Europa no s’hi �ca si no 
s’hi veu obligada. Qui ens vulgui desmobilitzar, 
ens estarà traint. 

PLATAFORMA CIUTADANA JORBA REFLEXIONA

Demanar la lluna 
en un cove

De vegades cal dir no
JAUME SINGLA
@jaumesingla

Sembla que sempre és millor una cosa positiva 
que una de negativa, però de vegades no és així. 
No tot el que és negatiu és dolent. Últimament 
tothom vol donar negatiu quan li fan un test, 

per exemple. De totes maneres, si et diuen que ets “del 
no a tot” o “del no pel no”, t’estan quali�cant negativa-
ment. Això és el que ens passa als que ens oposem al 
projecte de polígon industrial que afecta Jorba, Igua-
lada i l’Espelt. Ens volen presentar com una gent nega-
tiva, rondinaire, aixafaguitarres,  pesada, que fa perdre 
trens... 
Però quan et presenten un projecte que no et convenç, 
és necessari dir que no i defensar-ho amb arguments. 
Ho provarem. Per què no veiem clar aquest projecte? 
Perquè estem escamats. Perquè els que defensen la ne-
cessitat de construir 52 hectàrees de naus industrials 
prop de zones residencials no tenen la nostra con�an-
ça. Han perdut la seva credibilitat perquè els plans que 
han presentat �ns ara no han complert mai les seves ex-
pectatives. No ens els creiem perquè fa anys que diuen 
que treballen per captar inversions i no n’han captat ni 
una. No acceptem que presentin uns projectes sense 
estudis seriosos i dades que en justi�quin la necessitat. 
No hi con�em quan diuen que al seu polígon nomé s’hi 
instal·laran empreses que donin feines quali�cades i 
ben pagades, perquè ja hem vist que en altres polígons 
s’han hagut de conformar amb qualsevol mena d’em-
presa. Ja no ens empassem els seus anuncis d’arribades 
d’empreses que no venen mai. Per això quan diuen que 
volen resoldre el problema de l’atur a la Conca d’Òdena 
a base de polígons, no ens els creiem. 
Nosaltres no tenim la solució al problema de l’atur, ho 
reconeixem. Però sabem que tampoc la tenen cap de 
les administracions que ens governen, començant per 
les més pròximes i acabant per les de l’Estat i d’Europa. 
El que sí que sabem és que la solució que ara ens pre-
senten com a única possible no és bona. Oferir moltes 
hectàrees de sòl industrial barat amb la idea que així 
baixarà l’atur és enganyar-se i enganyar. Les naus que 
hipotèticament omplirien les grans parcel·les que ells 
diuen que són tan necessàries no estarien plenes de tre-
balladors. Serien magatzems de mercaderies o de servi-
dors plens de dades. La destrossa que haurien provocat 
al medi natural no compensaria els pocs llocs de treball 
creats. Si la solució a la falta de feina fos canviar l’entorn 

natural per terrenys industrials, a municipis com Mar-
torell no hi hauria d’haver gens d’atur, perquè allà hi ha 
molts de polígons i amb parcel·les ben grans, amb naus 
construïdes fa poc. Però la realitat quina és? Que allà 
tenen un atur del 14,87% i que la mitjana de l’atur a la 
conca és del 13,82% (dades d’aquest agost del Departa-
ment d’Empresa i Treball de la Generalitat). Realment, 
és un problema complicat de resoldre.
Davant d’això, què fem? En un moment de tanta in-
certesa com l’actual, nosaltres creiem que cal ser pru-
dents, intentar mantenir el que hi ha i mirar de créixer 
de manera sostenible. En comptes de buscar un gran 
empresa de fora que aterri a la conca per salvar-nos, 
pensem que cal afavorir el creixement de les empreses 
d’aquí. Les poques empreses que hi ha a Jorba poden 
ampliar les seves instal·lacions, si cal, sense necessitat 
de marxar, contràriament al que diu l’alcalde, perquè 
al municipi ja hi ha sòl prou sòl industrial disponible. 
A més, al nostre poble mateix tenim un exemple de 
com es pot créixer des d’aquí en un sector nou amb 
molt de futur que, en comptes de perjudicar l’entorn 
natural, l’afavoreix. Estem parlant d’Eixarcolant, que 
ha portat catorze llocs de treball a Jorba i gent a viu-
re-hi. Sabem que l’ajuntament afavoreix el creixement 
d’Eixarcolant i ho aplaudim, perquè no som “els del 
no a tot”. Però quan ens venen amb un altre projecte 
com els que hem vist fracassar abans, la nostra respos-
ta és clara: rotundament no.  
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Les tres estratègies poden ser vàlides i 
tenen una necessitat comú: que els ciu-

tadans  lluitem, desobeïm lleis injustes i 
sortim al carrer a fer pressió. 

Octubre 2001.- Diferents col-
lectius han iniciat els últims 
dies mobilitzacions que impe-
deixen l’inici de les obres a la 
Bassa de Capellades. Els actes 
han consistit en ocupar mate-
rialment el perímetre del llac 
natural.
Joves “okupes” han instal·lat 
tendes de campanya i a�rmen 
que no marxaran �ns que es 
faci un referèndum al poble 
per veure si està d’acord o no 
amb el projecte previst d’im-
permeabilització.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 20 ANYS
Joves okupes paralitzen les obres de la 

Bassa de Capellades
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PICVISA, empresa tecno-
lògica líder en la fabricació 
d’equips de visió artificial i 
intel·ligència artificial per 
la classificació de materials, 
es posiciona en dos sectors 
estratègics de la comarca de 
l’Anoia: el sector tèxtil i el 
sector de la pell. 

PICVISA, ubicada a Calaf 
i que pertany al grup em-
presarial Calaf Grup, con-
sidera que aquestes noves 
línies de treball son dos sec-
tors estratègics per al seu 
desenvolupament i posici-
onament, capdavanters en 
l’aposta del Grup per a una 
Economia Circular. Calaf 
Grup és un grup construc-
tor, industrial i tecnològic 
d’abast internacional, però 
que, fidel als seus inicis, 
segueix vinculat al territo-
ri, compromès amb el medi 
ambient i la qualitat en l’exe-
cució, amb una forta aposta 
tecnològica en tots els seus 
projectes.  

De mitjana, cada ciutadà 
europeu consumeix uns 26 
kg de tèxtils a l’any. Aques-
ta xifra es tradueix en una 
generació de més de 16 mi-
lions de tones anuals a la 
Unió Europea (UE) i, con-
seqüentment, en un fort 
impacte ambiental a causa 
dels recursos emprats per a 
la creació d’una sola peça. 
La gravetat de la situació es 
magnífica quan es coneix 
que el 73% dels materials 
utilitzats per a la roba s’en-

PICVISA
Tecnologies de separació i classi�cació aplicades 

al tèxtil i a la pell
vien a l’abocador o s’incine-
ren, i que menys de l’1% de 
les fibres s’acaben reciclant.

A més, la nova directiva eu-
ropea d’obligat compliment, 
farà que s’implementi una 
recollida selectiva del tèxtil 
i  farà necessària la utilitza-
ció d’equips de classi�cació 
i separació de les peces de 
tèxtil, a l’estil del que s’ha im-
plementat per a altres mate-
rials com el plàstic, el vidre 
o el paper i cartró. La imple-
mentació d’aquesta recollida 
selectiva farà que existeixi 
un gran volum de tèxtil que 
necessitarà ser classi�cat i se-
parat per tipologies.

A través de la tecnologia 
NIR (Near Infrared) i la in-
tel·ligència arti�cial de nova 
generació (Deep Learning i 
Visió Arti�cial), els equips 
de PICVISA són capaços de 
separar per exemple: cotó, 
polièster, viscosa, llana, poli-
amida, polietilè, polipropilè, 
elastòmers i acrílics, entre 
altres materials. A part de se-
parar per tipus de material, 
els separadors òptics de PIC-
VISA també poden separar 
per color �ns a un total de 24 
classi�cacions diferents.

La seva versatilitat, �exibili-
tat i e�ciència maximitzen el 
rendiment i resultats del pro-
cés, trets imprescindibles en 
la gestió dels residus tèxtils, 
per apropar-se al màxim als 
objectius d’un futur en el que 
es pugui donar una nova vida 

a qualsevol tipus de material.

Un altre sector clau en què 
PICVISA s’està posicionant 
és el de la pell. El sector de la 
pell també està en un procés 
de millora continua i apos-
tant per la Industria 4.0, per 
fer evolucionar els seus pro-
cessos. En aquest marc, PIC-
VISA està immersa en un 
projecte conjunt amb Intarex 
per Leather Clúster Barce-
lona. Gràcies als equips de 
visió artificial de PICVISA, 
es poden detectar i classi-
ficar defectes naturals de la 
pell durant el procés de pro-
ducció del calçat. Una altra 
de les aplicacions de la visió 
artificial en aquest sector és 
poder fer una mesura acura-
da de la superfície d’una pell. 
Són aplicacions pràctiques 
de la Intel·ligència Artificial, 
que aporten una gran millo-
ra en la productivitat i com-
petitivitat. 

Totes aquestes noves apli-
cacions es duen a terme des 
del Test Center de PICVISA, 
a Calaf, un centre únic en tot 
l’Estat Espanyol. Un espai de-
dicat a la realització de pro-
ves, on un equip especialitzat 
treballa diàriament aplicant 
diferents tipus de tecnologies 
basades en la Intel·ligència i 
la Visió Arti�cial, la combi-
nació perfecta per a la gestió 
de residus i el reciclatge.

Unint tecnologia i sosteni-
bilitat PICVISA ens acosta 
al futur.

Noves solucions by PICVISA

Isaac Newton, 2
08280 Calaf, Barcelona

+34 93 868 08 45
info@picvisa.com
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Aspecte de la Bassa de Capellades, aquesta setmana. L’estiu estava del tot seca. / ACN

Què és el Pla de Sequera?

La sequera a l’aqüífer provoca restriccions d’aigua a Igualada 
i a 13 municipis més de la comarca

Igualada

La mesura, que s’aplica 
per primera vegada des 
de l’Agència Catalana 

de l’Aigua per una nova 
llei, de moment quasi 

no es notarà en el dia a 
dia dels ciudadans

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) ha decla-
rat l’alerta per sequera a 

14 municipis de l’Anoia i un de 
l’Alt Penedès que s’abasteixen 
de l’aqüífer de Carme-Cape-
llades, com és el cas d’Iguala-
da. L’aqüífer es troba per sota 
dels 323 metres sobre el nivell 
del mar i, d’acord amb el Pla 
de Sequera, s’ha declarat l’estat 
d’alerta amb l’objectiu d’anti-
cipar-se i �xar mesures per 
reduir l’ús de l’aigua. Aquest 
Pla de Sequera, aprovat el ge-
ner del 2020, no s’havia aplicat 
mai a l’Anoia. 
Les limitacions contemplen, 
entre d’altres, la reducció en 
el reg de jardins i zones ver-
des; la prohibició d’omplir 
fonts ornamentals; i la neteja 
de carrers. També es �xa una 
limitació del consum global 
d’aigua per abastament a un 
màxim de 250 litres per habi-
tant i dia, així com també res-
triccions per a usos agrícoles, 
ramaders, industrials i lúdics. 
En general, però, la restricció 
no es notarà gaire en el dia a 
dia dels ciutadans. 
La mesura afecta a Vilanova 
del Camí, Vallbona d’Anoia, 
la Torre de Claramunt, Santa 
Maria de Miralles, Santa Mar-
garida de Montbui, la Pobla 
de Claramunt, Orpí, Òdena, 
la Llacuna, Jorba, Igualada, 
Carme, Capellades i Cabrera 
d’Anoia. La majoria tenen com 
a empresa subministradora a 
Aigua de Rigat, amb qui, mal-
grat nombrosos intents, va ser 

impossible de contactar des 
d’aquest periòdic per tal que 
els seus responsables donessin 
la seva opinió. 
L’aqüífer fa unes setmanes que 
està per sota dels 323 metres 
sobre el nivell del mar. Tot i que 
no és la cota més baixa a la qual 
ha arribat -al 2017 va estar a un 
nivell de 317 metres-, l’ACA ha 
declarat l’estat d’alerta, tal com 
determina el Pla de Sequera. 
L’objectiu és anticipar-se i �xar 
mesures per alentir el descens 
de reserves. La sortida de l’es-
tat d’alerta es produiria quan 
l’aqüífer se situés al voltant 
dels 330 metres. Val a dir que 
la Bassa de Capellades -un 
dels espais naturals que millor 
permeten veure  a simple vista 
l’estat de sequera a l’aqüífer- té 
poca aigua aquesta setmana, 
però bona part de l’estiu ha es-
tat pràcticament sec.
El Pla de Sequera estableix 
també mesures de coordinació 
entre les aportacions de l’aqüí-
fer i les del sistema Ter-Llobre-
gat, que arriba a l’Anoia des de 
fa molts anys. Mentre duri la 
situació d’Alerta, els municipis 
que disposen d’una connexió 
a aquest sistema reduiran les 
seves extraccions de l’aqüífer, 
d’acord amb les consignes es-

tablertes en el Pla, i incremen-
taran el consum d’aigua de la 
xarxa Ter Llobregat.
El regidor de Sostenibilitat 
i Mobilitat de l’Ajuntament 
d’Igualada -el municipi més 
afectat per les restriccions pel 
seu volum-, Miquel Vives, ha 
declarat que “les afectacions 
que hi ha en aquest moment 
són mesures que afecten rela-
tivament poc el dia a dia dels 
ciutadans. S’aturen totes els 
fonts ornamentals, no es po-
den omplir piscines, s’ha de 
regar en horari de poca inso-
lació i la neteja de carrers a 
nivell privat queda prohibida 
(sí que es segueix fent a nivell 
públic amb aigua freàtica)”. 
Vives ha afegit que “Igualada 

des del 2019 està connecta-
da a l’ATLL que proporciona 
al municipi aigua de la Llosa 
del Cavall i fa que es depen-
gui menys de l’aqüífer. Des 
d’Igualada s’exigeix a l’Agèn-

cia Catalana de l’Aigua que 
faci que els municipis que 
només estan connectats a 
l’aqüífer es connectin també a 
Aigües del Ter Llobregat per 
evitar la sobrexplotació”.

L’Ajuntament d’Igua-
lada exigeix que l’ACA 
connecti amb la xarxa 

Ter-Llobregat, que arri-
ba aquí des de fa anys

El Pla de Sequera, aprovat per 
la Generalitat el 8 de gener de 
2020, és l’eina que farà possible 
millorar la gestió dels episodis 
d’escassetat d’aigua a les con-
ques internes de Catalunya. 
Amb l’objectiu d’adaptar-se 
a les característiques de cada 
zona, el Pla de sequera divi-
deix el territori de les conques 
internes catalanes en un total 
de 18 unitats d’explotació, que 
es de�neixen en funció dels 
recursos d’aigua que s’utilit-
zen per a garantir les diferents 
demandes (aigua super�cial 
regulada pels embassaments o 
bé aigües subterrànies) i de la 
pluviometria.

El Pla de sequera determina 5 
escenaris en funció de l’estat de 
les reserves d’aigua: normali-
tat (embassaments al 60% de  
capacitat o superior), prealer-
ta (per sota del 60%), alerta 
(40%), excepcionalitat (25%) i 
emergència (16%).
En els escenaris de normalitat i 
prealerta es duen a terme me-
sures de previsió i gestió. En 
els d’alerta, excepcionalitat i 
emergència, ja es contemplen 
mesures per a disminuir l’ús de 
l’aigua, com la reducció de de-
sembassaments, la prohibició 
de determinats usos en zones 
urbanes i, �nalment, restricci-
ons en tots els usos.
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Equip de Llevadores 
de l’Atenció a la Salut 
Sexual i Reproductiva 

(ASSIR) Anoia de l’Institut Ca-
talà de la Salut (ICS) a la Cata-
lunya Central, juntament amb 
professionals de la pediatria i 
l’odontologia del Consorci Sa-
nitari de l’Anoia, ha creat una 
unitat de lactància especialit-
zada per atendre els casos amb 
una lactància més di�cultosa.
Aquesta consulta està ubica-
da al CAP Igualada Nord (del 
Consorci Sanitari de l’Anoia) 
i dona atenció a totes aquelles 
mares lactants de l’Anoia que 
requereixen un suport més 
especí�c. Hi participen pro-
fessionals del servei de Pedi-
atria del Consorci Sanitari de 
l’Anoia, llevadores expertes en 
lactància materna i acreditades 
(International Board Certi�ed 
Lactation Consultant) de l’AS-
SIR Anoia de l’Institut Català 
de la Salut (ICS) i del servei 
d’Odontopediatria del CAP 

Nou servei amb la Unitat de 
Lactància Especialitzada a l’Anoia

Mútua Igualadina 
s’integra a MGC
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls 1.781 mutualistes 
de Mútua Igualadina 
s’incorporen a MGC 

Mútua i passen a ser-ne mu-
tualistes de ple dret, amb tots 
el drets i obligacions que es 
reconeixen en els seus esta-
tuts socials. L’operació és una 
fusió per la qual MGC Mútua 
absorbeix Mútua Igualadina, 
i n’assumeix tots els actius i 
passius que componen el pa-
trimoni, les reserves i el fons 
mutual de Mútua Igualadina.
Aquesta operació s’emmar-
ca en el procés que ha portat 
a terme l’entitat per créixer a 
Catalunya a través de la in-
corporació d’altres mútues 
especialitzades en salut i amb 
una forta implantació local. 
Tot apunta que “aquest serà el 
model que seguirem propera-
ment en altres territoris, però 
amb tranquil·litat, sense pres-
ses”, assegura Daniel Redon-
do, director general d’MGC 
Mútua.
El mes de desembre del 2020 
es va aprovar la fusió per ab-
sorció a les assemblees gene-
rals de les entitats respectives, 
que es va fer efectiva el 1r 
d’octubre passat, després de 
rebre l’autorització de la Di-
rección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones de l’Estat 
i la Direcció General de Polí-
tica Financera, Assegurances 
i Tresor de la Generalitat de 
Catalunya.
La integració de totes dues 
ha tingut com a resultat una 
entitat fusionada més sol-
vent, e�cient i en condicions 
d’oferir un millor servei als 
seus mutualistes, amb un ca-
tàleg de productes superior i 
més competitiu, que apro�ta 

REDACCIÓ / LA VEU 

A l llarg de les properes 
setmanes, el projecte 
Welcome, en el qual 

participa el Consell Comarcal 
de l’Anoia, continuarà realit-
zant diverses proves a perso-
nes usuàries del Servei de Pri-
mera Acollida de l’Anoia per 
testejar l’aplicació d’acollida 
que s’està dissenyant.
Professionals de la direcció 
general de Migracions, Refu-
gi i Antiracisme, amb el su-

les sinergies de totes dues enti-
tats, i que disposa d’una oferta 
complementària de produc-
tes i serveis que presten les 
empreses del grup MGC. Tot 
plegat comporta un important 
bene�ci a les persones assegu-
rades d’ambdues entitats.

Sobre MGC Mútua
Des de 1982, MGC Mútua, 
amb seu a Barcelona i una pre-
sència destacada a Catalunya, 
les illes Balears, València, Ma-
drid, Andalusia i Galícia, és 
una mútua d’assegurances ge-
nerals especialitzada en el ram 
d’assistència sanitària, que 
destina els bene�cis que obté 
a ampliar i millorar les cober-
tures i serveis. Els valors que 
transmet MGC Mútua, com 
també la seva capacitat per 
adaptar-se a les necessitats de 
cada mutualista, li han permès 
créixer de manera continuada 
i sostinguda al llarg dels anys, 
una dada que re�ecteix l’alt 
grau d’acceptació i �delitat en-
tre els seus assegurats.
En l’actualitat, MGC Mútua 
és l’entitat de caràcter mutu-
alista més ben valorada pels 
metges que treballen en el 
sector assegurador. Cal des-
tacar també que, per segon 
any consecutiu, l’Organitza-
ció de Consumidors i Usuaris 
(OCU) la situa en la primera 
posició del rànquing d’asse-
gurances de salut d’Espanya, 
segons les enquestes dutes a 
terme entre els socis el 2019 i 
el 2020 (publicades en les re-
vistes núm. 174 i núm. 181 de 
Dinero y Derechos).

Igualada Nord, en coordinació 
amb professionals de la pedia-
tria dels centres d’atenció pri-
mària de l’Anoia de l’ICS.
La visita és presencial i, per 
concertar-la, es coordinarà 
des del servei de Pediatria, 
Odontologia o de la consul-
ta de Llevadoria del CAP de 
referència.
La lactància materna és l’ali-
ment òptim del nounat i un 
aliment complementari ideal 
en els primers anys de vida. 
També és conegut que, més 
enllà d’aportar els nutrients 
necessaris, transmet defenses 
de la mare al nadó, que servei-
xen per prevenir malalties en 

la infància i en la vida adulta.
És un procés �siològic que pot 
generar molts dubtes. Cada 
lactància és única i cada per-
sona la pot viure des de les se-
ves pròpies expectatives, el su-
port rebut i les di�cultats. Hi 
poden haver infants que tenen 
alguna patologia, nadons pre-
maturs, bessons... que sovint 
comporten lactàncies més 
complexes. El que és comú a 
tots els casos és la necessitat 
de solucionar el problema rà-
pidament, per afavorir el bon 
establiment de la lactància i la 
possibilitat de continuar amb 
l’alletament matern �ns que la 
mare ho desitgi.

Més accions del Consell per facilitar 
l’acollida a nouvinguts

port de la tècnica d’acollida 
del Consell Comarcal, posa-
ran en funcionament aquesta 
aplicació mòbil per detectar 
possibles mancances i propo-

sar millores. Les proves es re-
alitzaran amb persones nou-
vingudes residents a Calaf, 
Masquefa i Santa Margarida 
de Montbui.

*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 31/10/2021. 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

JOAN SAN JOSÉ 
AUTOMÒBILS, S.L.

Av. Europa, 4 · Nau 2. Igualada
Telf.: 93 801 91 45

XV. IMPREZA. FORESTER.
MÉS SEGURETAT. MÉS EFICIÈNCIA. MÉS SUBARU QUE MAI.
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Sessió online per a 
debatre el Pla Local 
d’Habitatge, el 
14 d’octubre

L’Ajuntament inicia un 
procés participatiu per 
debatre, redactar i apro-

var el Pla Local d’Habitatge 
(PLH) que endreci les priori-
tats del municipi en la matèria. 
El procés participatiu posarà 
a deliberació de la ciutadania, 
entitats, grups polítics i tècnics 
municipals, una diagnosi de 
l’estat de l’habitatge al munici-
pi, d’acord amb el treball previ 
d’un equip expert redactor ba-
sat en estadístiques i del treball 
de camp. Tot seguit, permetrà 
que els actors esmentats portin 
a terme propostes d’actuacions 
a executar per part de l’Ajun-
tament. Aquestes propostes 
d’actuacions seran estudiades i 
aniran en consonància als di-
ferents objectius estratègics i 
línies d’actuació que re�ectiran 
l’orientació del pla.
El Pla d’Habitatge preveu de-
�nir, doncs, les polítiques mu-
nicipals en aquest àmbit i per-
metrà fer front als nous reptes 
d’Igualada pels propers 6 anys. 
El procés participatiu obrirà la 
porta a recollir les propostes, 
idees i coneixement dels diver-
sos actors per tal de ser reco-
pilades en el document del Pla 
que s’acabarà aprovant.
El procés participatiu està pre-
vist que es porti a terme aques-
ta mateixa tardor, de setembre 
a novembre. Així, les sessions 
amb els quatre col·lectius pro-
tagonistes tindran lloc en les 
properes setmanes pel que fa a 
l’anàlisi de la diagnosi i quant al 
debat col·lectiu en relació a les 
propostes d’actuació. De fet, des 
de l’Ajuntament s’ha obert un 
formulari d’inscripció per assis-
tir a la propera sessió oberta a la 
ciutadania el 14 d’octubre: shor-
turl.at/xITW9. Aquesta sessió 
es celebrarà per videoconferèn-
cia per tal de facilitar la partici-
pació de tothom que ho desitgi, 
sense limitació d’espai.
En la mateixa línia, s’ha obert 
també la via telemàtica pel 
plantejament de propostes 
més enllà de les sessions es-
mentades habilitant un qüesti-
onari que permet afegir posi-
cionaments i propostes des de 
la lliure expressió de qualsevol 
empadronat o empadronada 
al municipi. Aquest qüesti-
onari, que disposa d’aquest 
enllaç de resposta shorturl.at/
cwEY5, pregunta sobre l’ha-
bitatge al municipi en termes 
de disponibilitat, oferta, preus, 
equipaments, problemàtiques 
associades, etc. 

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest llarg cap de 
setmana el barri de 
la Font-Vella viurà 

les seves festes, en honor a la 
Mare de Déu del Pilar. Aquests 
són els actes previstos:
Diumenge 10 d’octubre
12h Repic de Campanes. A les 
esglésies de Sta. Maria i del 
Roser.
19h A la plaça Pius XII, a càr-
rec de la companyia Misceli. 
Què tenen en comú un sauri, 
unes cançons índies, uns bols 
que fan música, les pintures i 
les escultures, els poemes? El 
bé més preuat: històries de l’ai-
gua, explora l’expressió de l’ai-
gua des de diferents històries 
que es barregen. 
Aquesta producció és la pri-
mera de la companyia. Intèr-
prets: Gaspar Rica, Carme 
Castellanos, Núria Navarro, 
Helena Gudaiol, Raquel Ber-
naus i Maria Sentfores.
Dilluns 11 d’octubre
21.30h Concert amb el grup 
�ings&Flowers. A la plaça 
Pius XII, música per a perso-
nes i plantes amb in�uències 
del pop, l’indie-folk i el jazz.
Dimarts 12 d’octubre

El barri de la Font-Vella, a punt per 
a les seves festes

REDACCIÓ / LA VEU 

El Departament de Salut 
comença a tot Catalu-
nya la vacunació inten-

siva de proximitat per arribar 
al màxim de població que 
encara no s’ha immunitzat. 
A la Regió Sanitària Catalu-
nya Central aquesta nova es-
tratègia es comença a aplicar 
aquesta mateixa setmana amb 
la reorganització dels punts de 
vacunació poblacionals que 
han centralitzat bona part de 
la vacunació massiva.
Des que va començar la cam-
panya de vacunació contra la 
Covid19, a �nals de desembre 
de 2020, s’han administrat 
a la Regió Sanitària 726.431 
vacunes, de les quals el 52% 
als quatre espais que han con-
centrat bona part de l’activitat 
vacunal a la regió, entre ells, a 
l’Anoia, L’Escorxador d’Igua-
lada. La Regió Sanitària Cata-
lunya Central va ser la prime-
ra de Catalunya a centralitzar 
el 4 de març la vacunació en 

8h Matinades, amb els Gra-
llers de l’Escola de Grallers de 
Sitges.
11h Els Gegants del Barri de 
la Font Vella, i la Bandera, 
sortiran del Roser per anar 
a l’església de Santa Maria, 
acompanyats de l’Associació 
Cultural Dessota.
11.30h Missa Solemne a la ba-
sílica de Sta. Maria. O�ciarà 
l’arxipreste Eduard Flores amb 
l’acompanyament dels Grallers 
de Sitges i els cants dirigits per 
Antoni Miranda. Es tocaran 
dues peces escrites per Blai i 
Fontanals, una durant l’oferto-
ri, i l’altra, la Festa Major del 
barri de la Font-Vella, al �nal. 
En sortir, els Gegants faran el 
vermut i s’estaran al costat de 
la capella del carrer Maria de 

la O, cantonada plaça del Pi-
lar, on s’exposa la imatge de la 
Verge del Pilar.
12.30 h A la plaça del Pilar, 
vermut tot escoltant la música 
del grup “Entre Amigos”. 
17.30 h A la plaça Pius XII, 
espectacle infantil a càrrec 
de la Cia. Bitxicleta, amb l’es-
pectacle “Màgia, pallassades i 
cançons”.
18h Al Teatre de l’Ateneu, el 
grup de teatre de l’ACR de 
Fals presenta l’obra “Tot té un 
preu”. Preu entrades: 5€. Re-
serves: www.tiquetsigualada.
cat. També compra d’entrades 
al punt d’informació, i a la ta-
quilla 1 hora abans de l’espec-
tacle.
20.15 h A l’església del Roser, 
concert de gospel a càrrec del 
grup Amazing Gospel, amb 
seu a Esparreguera. Forma 
part de la Xarxa Gospel de 
Catalunya.
Dijous 14 d’octubre
19h A l’església del Roser, mis-
sa en sufragi dels difunts del 
barri, que o�ciarà Mn. Eduard 
Flores.
Dissabte 16 d’octubre
10 h 25è Mercat de la Puça. 
Primer mercat d’exposició i 
venda al carrer fet a Igualada.

Nous cursos 
gratuïts per a 
emprenedors 
i empreses

L’Ajuntament, en el marc 
de la Xarxa Anoia Em-
prèn, i amb la col·labo-

ració de la Diputació de Barce-
lona, proposa diversos cursos 
gratuïts de formació.
Els cursos es realitzaran de ma-
nera presencial, a la sala d’ac-
tes d’IG-NOVA Empresa (Av. 
Mestre Muntaner, 86). 
La primera activitat, Kit bàsic 
de comunicació per donar a 
conèixer el teu negoci, té per 
objectiu ajudar a les empreses 
de nova creació a conèixer les 
eines per a desenvolupar una 
identitat corporativa profes-
sional que els permeti assolir 
els seus objectius comercials. 
La formació serà impartida 
per Tona Codina, consultora 
i redactora creativa. La sessió 
tindrà una durada de 5 hores 
i es realitzarà el dia 10 de no-
vembre de 9:00 h a 14:00 h.
La segona activitat, Coope-
ració d’alt impacte amb les 
empreses del meu entorn, té 
per objectiu sensibilitzar a les 
empreses de la necessitat de fer 
networking i cooperar amb les 
empreses del seu entorn per tal 
de trobar sinergies i generar 
així noves oportunitats de ne-
goci. Anirà a càrrec de Mireia 
Nuñez de Prado, consultora en 
lideratge col·laboratiu, talent i 
innovació per a empreses. Tin-
drà una durada de 10 hores i es 
farà els dies 16 i 23 de novem-
bre de 9:00 h a 14:00 h.
La darrera activitat, Vols em-
prendre amb èxit? De la teo-
ria a la pràctica, té per objectiu 
donar les pautes per tenir èxit 
en la posada en marxa de nous 
projectes, revisant tot el que la 
teoria ens diu que hem de fer, 
per paral·lelament identi�-
car les activitats clau que en la 
pràctica els casos d’èxit han fet. 
La formació serà impartida per 
Miquel Sacristán de l’empresa 
MSE Consultors, formador i 
assessor en la gestió a l’empresa 
i als emprenedors. Tindrà una 
durada de 8 hores i es realitzarà 
els dies 22 i 29 de novembre de 
9:00 h 13:00 h.

Places limitades
Els tallers de formació són 
gratuïts i les places limitades. 
Podeu veure el programa com-
plet dels cursos i formalitzar 
les vostres inscripcions a través 
de l’enllaç web https://www.ig-
novaigualada.com/aula . Per a 
més informació, podeu contac-
tar amb IG-NOVA Tecnoespai 
al 93 806 65 55.

A l’Escorxador s’han posat 81.847 
vacunes contra la covid-19

espais de dimensions òptimes 
per poder vacunar la població 
general, després d’una pri-
mera fase de vacunació amb 
equips mòbils. Aquesta es-
tratègia es va fer per facilitar 
l’accés a la vacuna tant en la 
reserva de cites com d’acces-
sibilitat i agilitat en l’adminis-
tració de la vacuna. En total, 
a l’Escorxador s’han adminis-
trat 81.847 vacunes. A l’Anoia, 
de moment, hi ha el 70,67% 
de persones vacunades amb la 
pauta completa.
Donat que ja s’ha assolit el 
70,5% de la població amb la 
paula completa, ara la campa-
nya enceta una nova etapa, en 
la qual es concentrarà la vacu-
nació en els centres d’atenció 
primària o en els locals habi-
litats per aquesta �nalitat en 
diferents municipis.
La gerent de la Regió Sanitària 
Catalunya Central Imma Cer-
vós, assenyala que “es tracta de 
ser àgils en la resposta i davant 
una nova necessitat, adeqüem 
els nostres recursos. Entrem 

en una nova fase on volem 
augmentar la cobertura vacu-
nal amb estratègies que apro-
ximin la vacuna als col·lectius 
que encara no se l’han posada”.
L’Escorxador d’Igualada con-
tinuarà obert com a punt de 
vacunació però ho farà en un 
espai molt més petit i amb els 
següents horaris:
· Setmana del 4/10: Dimarts 
i divendres a la tarda de 13 a 
20h.
· Setmana de l’11/10: Dime-
cres i divendres tarda de 13 a 
20h.
Ara bé, per a l’administració 
de la vacuna cald emanar hora 
als centres d’atenció primària, 
de manera que es doni garan-
tia de concentrar les vacunaci-
ons en aquestes franges i tam-
bé obrir vials en funció de les 
dosis agendades, de manera 
que no es perdi cap vacuna.
D’altra banda, ja s’ha enllestit 
la campanya de terceres do-
sis a residències geriàtriques. 
Com a mínim s’ha adminis-
trat la part més important i a 
tota la regió.
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La tercera edició del pla Moves 
per accelerar la transformació 
del parc automobilístic es va 
presentar a principis de juliol, 
però la Generalitat no ha con-
cretat les ajudes �ns ara. Des 
d’aquesta setmana ja es poden 
tramitar les ajudes.
De tota manera, com que la pu-
blicació de les bases es va fer a 
l’abril d’aquest any, el Moves III 
té caràcter retroactiu per a tot-
hom que hagi adquirit un vehi-
cle elèctric o hagi instal·lat un 
punt de recàrrega a partir del 
10 d’abril del 2021. La vigència 
prevista, ara per ara, és �ns al 
31 de desembre del 2023.
El Departament d’Acció Cli-
màtica té l’objectiu d’augmen-
tar �ns a un 10% les matricula-
cions d’aquest tipus de vehicles, 
i preveu una dotació de 65,5 
milions d’euros per al pla. La 
meitat es destinaran a ajudes 
per a la compra. L’altra meitat, 
a les ajudes per a la instal·lació 
de punts de recàrrega.

Ajuda important
Per als particulars, autònoms, 
comunitats de propietaris i en-
titats sense activitat econòmi-
ca, les ajudes a l’adquisició de 
vehicles d’aquest pla Moves III 
van des dels 1.100 euros �ns als 
9.000, en funció dels diferents 
casos previstos a partir del ti-

Ja es poden demanar les ajudes per comprar-se 
un cotxe elèctric o un híbrid endollable

pus de vehicle i de les seves ca-
racterístiques. A més, augmen-
ten a canvi d’un vehicle per ser 
desballestat.

Cotxes
Ajuda de 4.500 euros per a tots 
als turismes amb pila de com-
bustible com els d’hidrogen 
(FCV i FCHV); de 7.000 amb 
desballestament.
Per als turismes híbrids endo-
llables (PHEV), elèctrics amb 
autonomia estesa -aquells que 
tenen una petita ajuda d’un 
motor de combustió - (REEV o 
E-REV) i 100% elèctrics (BEV) 
l’ajuda varia en funció de l’au-
tonomia:
Ajuda de 2.500 euros per als 
cotxes amb una autonomia 
entre 30 i 89 quilòmetres; de 
5.000 amb desballestament
Ajuda de 4.500 euros per als 
cotxes amb una autonomia de 
90 quilòmetres o més; de 7.000 
amb desballestament.

Furgonetes
Les ajudes són les mateixes 

per a les híbrides endollables 
(PHEV), les elèctriques amb 
autonomia estesa (REEV o 
E-REV) i les furgonetes 100% 
elèctriques (BEV), sempre que 
tinguin una autonomia de 30 
quilòmetres o més:
Ajuda de 7.000 euros, o de 
9.000 amb desballestament.

Motocicletes
Ajuda de 1.100 euros si són 
L3e, L4e i L5e -les de més de 
50 cc i una velocitat superior a 
45 km/h-  amb una potència de 
70 kW o més i tenen un preu 
màxim, sense IVA, de 10.000 
euros; de 1.300 euros amb des-
ballestament.
Ajuda de 1.400 euros per a les 
L6e -quadricicles lleugers de 
menys de 350 quilos de pes- ; 

de 1.600 euros amb desballes-
tament.
Ajuda de 1.800 euros per a les 
L7e -quadricicles de menys 
de 400 quilos-; de 2.000 euros 
amb desballestament.

Empreses i entitats amb 
activitat econòmica
Les ajudes a l’adquisició de ve-
hicles elèctrics són diferents 
per a les persones jurídiques i 
les entitats amb activitat eco-
nòmica. L’import és inferior, i 
es diferencia, a més, entre pime 
i gran empresa. Les primeres 
reben més ajudes que aquestes 
últimes. En aquest àmbit, les 
ajudes van des dels 700€ d’aju-
da a una gran empresa per a 
l’adquisició d’una moto, �ns als 
5.000€ d’ajuda a una pime per 
l’adquisió d’una furgoneta.

Ajudes a la compra 
i al lísing
Poden acollir-se al pla Moves 
III tant els vehicles obtinguts 
amb compra com amb algu-
na modalitat de lísing, amb la 
condició que siguin nous i ma-
triculats per primera vegada, 
tret dels de rènting. El contrac-
te de rènting, a més, ha de ser 

d’un mínim de 2 anys.
A més, els vehicles de demos-
tració han de tenir una antigui-
tat màxima de 9 mesos des de 
la primera matriculació.

Punts de recàrrega
El Moves III, d’altra banda, 
destina l’altra meitat de la seva 
dotació a les ajudes per instal-
lar punts de recàrrega, ja siguin 
públics o privats en zones resi-
dencials, d’estacionament, a la 
via pública o a la xarxa viària.
Hi poden optar tant empre-
ses com persones físiques (ja 
siguin particulars, autònoms, 
comunitats de propietaris o 
entitats sense activitat econò-
mica).
En qualsevol cas, les ajudes 
podran ser d’un màxim de 
800.000 euros per expedient, i 
de 5.000 per a les persones fí-
siques.
Per a les persones físiques, les 
ajudes són del 70%; o del 80% 
en els municipis de menys de 
5.000 habitants.
Per a les empreses, les ajudes 
són d’entre el 30% i el 60%, en 
funció del tipus de municipi i 
de si es tracta d’una empresa 
petita, mitjana o gran. 

Vine a Servisimó a veure les nostres 
ofertes de cotxes híbrids endollables 
i 100% elèctrics
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Súmate organitza demà dissabte 
a l’Ateneu un acte sobre l’amnistia

L’associació Súmate or-
ganitza l’acte Amnistia, 
demà dissabte, 9 d’octu-

bre, a les 7 de la tarda, al Teatre 
de l’Ateneu. En l’acte hi intervin-
drà Jordi Domingo, advocat i 
expresident de la Coordinadora 
d’Advocacia de Catalunya. Do-
mingo és actualment el còn-
sol major del Consolat de Mar 
i president de la Sindicatura 
Electoral del Consell per la Re-

REDACCIÓ / LA VEU 

D avant 150 persones 
que omplien la sala de 
les Encavallades del 

Museu de la Pell plena de gom a 
gom i l’aforament completat, el 
regidor Jordi Cuadras d’Iguala-
da Som-hi (PSC-Comuns-Igua-
lada Oberta) va presentar les 
propostes del seu model de ciu-
tat en una conferència sota el 
lema “Igualada avui i demà”.
Cuadras va voler donar un clar 
missatge d’esperança: “Els mi-
llors anys d’Igualada no han 
passat, sinó que estan per venir 
i sabem com fer-ho. S’obre un 
nou temps i hi ha una oportuni-
tat per replantejar-se què volem 
fer amb Igualada a la sortida 
d’aquesta enorme crisi. Si hi ha 
algun moment per assentar les 
bases del que volem ser, aquest 
és ara i sense deixar ningú en-
rere”.
La conferència ha desgranat to-
tes aquells aspectes del dia a dia 
que Igualada necessita canviar 
per a tornar a avançar i que res-
salta que el seu equip coneix “a 
peu de carrer, visitant els barris 
i parlant amb la gent”: estat dels 
barris, lluitar per l’equitat en 
l’educació, descentralitzar la cul-
tura, accés a l’habitatge, comerç, 
Mercat de la Masuca, obrir els 
equipaments que el govern ha 
pagat i té tancats com el Centre 
Cívic Nord o l’Escorxador, mo-
bilitat verda per bicis i vianants, 
neteja de la ciutat i altres.
Jordi Cuadras ha centrat la part 
central de conferència en com 
aconseguir la creació de llocs de 
treball com a principal punt per 
a tornar a fer avançar la ciutat 
“pensant en les 2.304 persones 
que ara mateix estan a l’atur i 
també amb els 9.000 joves que 
tenim. Si la propera generació 
té futur a Igualada, Igualada tin-
drà futur”.
L’atur està per sobre de les co-
marques veïnes dins la pro-
víncia de Barcelona. Gairebé 
la meitat de les persones tre-
balladores de l’Anoia marxen 
cada dia a treballar fora de la 
comarca. I la renda familiar dis-
ponible és de les tres més baixes 
de la província. En aquest sen-
tit, ha lamentat que no s’hagi 
complert cap de les promeses 
de Marc Castells d’atraure in-
versions industrials i que en 10 
anys no hagi estat capaç de por-
tar cap gran empresa. Per Cua-
dras això passa perquè no s’ha 
resolt la plani�cació industrial 

Jordi Cuadras presenta la seva 
proposta de model de ciutat com a 
alternativa a Marc Castells

Poble Actiu presenta la 
campanya Tenim un pla, 
sobre la política cultural 

REDACCIÓ / LA VEU 

Divendres Poble Actiu 
va presentar la cam-
panya Tenim un pla. 

Pensem la política cultural 
d’Igualada. L’acte, celebrat a 
l’Adoberia Bella, dona el tret de 
sortida a un cicle de sis actes 
que tindran lloc cada mes des 
d’ara �ns al maig del 2022. La 
campanya té per objectiu re�e-
xionar i debatre sobre l’estat de 
la cultura i la política cultural 
actual, paral·lelament a la cele-
bració d’Igualada, Capital de la 
Cultura Catalana 2022. Segons 
el grup municipal, aquest es-
deveniment hauria de servir 
per replantejar el model cultu-
ral de la ciutat però que l’equip 
de govern l’està convertint en 
un esdeveniment amb molts 
focus que d’entrada sembla 
que no ens aportarà res a llarg 
termini.
Tots els actes estaran oberts a 
la ciutadania i comptaran amb 
la participació de representants 
d’equipaments, entitats, crea-
dors, programadors i centres 
artístics locals així com repre-
sentants d’espais i projectes ar-
tístics de fora d’Igualada.
El primer acte, dedicat als equi-
paments i la programació esta-
ble, tindrà lloc el dissabte 16 
d’octubre al Kiosk del Rec. Sota 
el títol “Funcionament, usos 
i recursos del equipaments”, 
comptarà amb la participació 
de Mireia Claret, presidenta de 
l’Ateneu Igualadí; Montse Ri-

de la Conca: “Com a ciutat no 
podem posar-nos de per�l per 
por al que diran, hem d’exercir 
el nostre paper i això és el que 
no s’està fent. Les entitats em-
presarials i els sindicats han sor-
tit a defensar més la indústria 
pel nostre territori que no pas 
l’Ajuntament”. 
Igualada Som-hi proposa “una 
Igualada que sigui la porta d’en-
trada de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona des de l’interior 
de la península i estar presents a 
la taula de decisions de l’entorn 
metropolità per captar oportu-
nitats. Ser capaços d’aconseguir 
una cohesió dels municipis de la 
Conca d’Òdena per a construir 
la ciutat més gran a l’interior del 
país entre Barcelona i Lleida. Ser 
capaços d’aliar-nos amb el Port 
de Barcelona i el Port Sec de Sa-
ragossa per reclamar, junts, una 
línia de tren que els uneixi i que 
passi per Igualada, el tren gran”. 
Jordi Cuadras destaca que “no 
ens hem de conformar a veure 
passar mercaderies per l’autovia 
o pel futur tren que reclamem. 
Volem que tinguin origen i des-
tí a la Conca d’Òdena. El no a 
tot ens està condemnant com a 
territori: la gent necessita feina i 
no haver de marxar a treballar 
a fora. Ho diem sense comple-
xes: necessitem la indústria per 
a prosperar com a territori”.
A més de reclamar la necessi-
tat de plani�car la Conca per 
atraure inversions davant el fet 
que el 90% del sòl industrial de 
la comarca està ja esgotat, Cua-
dras també explica que “hem de 
crear feina en sectors que són 
sectors de futur. Identi�quem 
tres sectors on es necessita poc 
temps de formació per fer bé 
la feina, cosa importantíssima 
perquè la gent que està a l’atur 
pugui tornar al mercat laboral 
amb rapidesa: el de l’atenció a 
l’envelliment i les cures, el de la 
instal·lació de plaques fotovol-
taiques i el de la rehabilitació 
d’habitatge”.
Jordi Cuadras ha tancat aquesta 

part explicant que “aquells que 
dediquem uns anys de la nostra 
vida a la política, hem de ser ge-
nerosos prenent decisions que 
segur que no veurem fetes re-
alitat però que cal que prenem 
perquè els que vinguin darrere 
nostre sí que les vegin. Proba-
blement ens pot desgastar però 
si una decisió que ens desgasta 
l’avui ens fa guanyar el demà, us 
dic amb tota fermesa que si soc 
l’alcalde d’Igualada la prendré 
sense cap por”.
Portes endins, la formació que 
integren PSC, Comuns i el grup 
ciutadà Igualada Oberta marca 
el POUM com la gran eina per a 
plani�car la ciutat. Cuadras des-
taca que “mentre no s’actualitza 
el POUM hi ha interessos pri-
vats que hi guanyen. A nosaltres 
ja ens està bé que aquesta gent 
guanyi el que vulgui però no-
més si també hi guanya tothom. 
Un govern ha de vetllar per l’in-
terès general i no per l’interès 
particular”.
Jordi Cuadras recorda que “el 
POUM no són quatre ratlles 
sobre un mapa, és el gran ins-
trument per equilibrar la ciutat i 
frenar desigualtats. Vol dir par-
lar d’habitatge, d’equipaments, 
de places i carrers, del barri del 
Rec i de com tornar a la vida zo-
nes fosques i buides de la ciutat”. 
Pel que fa al Rec, Igualada Som-
hi planteja que “cap ciutat de la 
nostra mida té un barri per on 
reinventar-se. Volem que el Rec 
sigui el primer barri 100% verd 
de Catalunya i que sigui exem-
ple de com han de ser les ciutats 
del futur”.
A un any i mig per les eleccions 
municipals, Jordi Cuadras tam-
bé ha fet aquesta crida: “Aquest 
model de ciutat que proposem 
per a tornar a fer avançar Igua-
lada no volem que sigui el nostre 
perquè no podem fer-lo realitat 
només nosaltres, sinó que vo-
lem que sigui el de molta gent, el 
de la ciutat sencera, perquè per 
avançar les ciutats necessiten de 
l’esforç de tothom.”

era, del Casal Cívic Igualada i 
Víctor Valls, arquitecte.
El segon acte, “La producció i 
la creació cultural a Igualada” 
tindrà lloc el dissabte 20 de 
novembre al Local de Xauxa i 
comptarà amb la participació 
de Ricard Espelt, de Copons 
inLo�; Òscar Balcells del Tea-
tre de l’Aurora, Anna Cervera 
del Zoom Festival i represen-
tants del Teatre Nu i L’Estival 
de Jazz.
El Centre Cívic de Fàtima aco-
llirà la tercera jornada el dis-
sabte 22 de gener. Sota el títol 
“Eines i recursos per portar 
l’educació artística a l’aula”, la 
sessió comptarà amb docents 
de l’àmbit artístic que actual-
ment estan desenvolupant pro-
jectes en escoles i instituts.
El dissabte 19 de febrer tindrà 
lloc al Museu de la Pell la quar-
ta jornada, “Cultura transfor-
madora, perifèria i privilegis 
culturals”, una xerrada a tres 
veus entre el poeta Pol Guasch; 
la gestora cultural i represen-
tant de KULT, Laura Arau i 
l’escriptor Feliu Formosa. 
L’Escorxador serà l’escenari de 
la penúltima sessió del cicle, 
que tindrà lloc el dissabte 26 
de març. “Omplim L’Escorxa-
dor de cultura”, una xerrada i 
visita guiada a l’equipament.
L’acte final de campanya 
tindrà lloc el dissabte 14 de 
maig a l’Ateneu, una última 
sessió on es presentarà una 
publicació amb un recull de 
les conclusions.

pública. És membre originari, 
i portaveu, de la plataforma 
Constituïm.
L’acte de dissabte s’emmarca en 
el conjunt d’activitats que Sú-
mate pretén impulsar arreu del 
territori amb la �nalitat de crear 
espais de re�exió que vehiculin 
eines i estratègies per consolidar 
els valors democràtics, la defen-
sa de la llibertat i la voluntat de 
construir una societat millor. 



Busos, taxis i ser-
veis d’emergència sí 
que podran accedir 
al vial de servei de 
davant l’Hospital, 

però la resta estarà 
en obres d’asfaltat
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D avant l’ús creixent 
del patinet elèctric a 
les ciutats, la tinen-

ta d’alcalde, Carlota Carner, 
ha explicat que l’Ajuntament 
d’Igualada incrementarà els 
controls per assegurar un cor-
recte ús d’aquest vehicle de 
mobilitat personal. Carner ha 
explicat que s’ha detectat una 
“certa alarma entre la pobla-
ció” per alguns casos en què 
aquests patinets no segueixen 
la normativa i poden causar 
situacions de perill. Per aquest 
motiu, ha dit Carner, la Policia 
Local “incrementarà els con-
trols i serà contundent davant 
d’aquestes conductes temerà-
ries”.
La tinenta d’alcalde ha remar-
cat que el govern d’Igualada 
“està a favor mobilitat soste-
nible i de fet treballem en la 
línia de potenciar-la, però cal 
combatre i ser contundents 
contra les conductes incívi-
ques i perilloses pels vianants 
de la ciutat”.
Des de l’Ajuntament s’ha re-

Hi haurà contundència davant els 
incívics amb patinets elèctrics

Milloren les dades de 
recollida selectiva
REDACCIÓ / LA VEU 

E l regidor de Sostenibi-
litat, Miquel Vives, ha 
fet públiques les dades 

de recollida selectiva de la 
ciutat de l’any 2020. Vives ha 
destacat “la tendència positi-
va d’augment del reciclatge a 
la ciutat tant pel que fa aquest 
any com en els últims 4 anys”
Pel que fa a les diferents frac-
cions, aquest any la matèria 
orgànica ha crescut un 6%, si 
comparem les dades actuals 
amb les del 2017 l’increment 
de recollida d’orgànica ha estat 
del 19%. La recollida de poda 
també creix, l’any 2020 ho ha 
fet un 3% i si comparem les 
dades amb el 2017 la pujada 
ha estat del 30%.
Si ens �xem en el reciclatge 
del paper i cartró la dada tam-
bé creix al 2020 a Igualada, ho 
fa en un 6% i si la comparem 
amb la del 2017 el creixement 
és del 24%.
La recollida de vidre ha baixat 
durant el 2020 en un -2% que 
estabilitza una mica les dades 
tot i que des del 2017 l’incre-
ment de la recollida selectiva 
de vidre ha crescut un 23%.
La recollida selectiva d’enva-
sos ha crescut al 2020 un 16%, 
si comparem aquesta dada 
amb la de fa 4 anys, l’any 2017, 
aquesta puja �ns al 65%.
Aquestes dades positives van 
acompanyades d’un impor-

REDACCIÓ / LA VEU 

Amb motiu de les obres 
d’asfaltatge d’un tram 
de les avingudes de 

Catalunya i d’Andorra, aquest 
divendres 8 d’octubre es tan-
carà al trànsit el carril nord 
(situat al costat de l’Hospital) 
de l’avinguda Catalunya entre 
les rotondes de la carretera de 
Manresa (Canaletas) i l’avin-
guda de Balmes, de 7h a 18h.
Durant la realització d’aques-
tes obres es permetrà l’accés 
al vial de servei de davant de 
l’Hospital als autobusos, taxis 
i serveis d’emergència.
Aquesta actuació comple-
mentarà la millora realitza-
da a l’avinguda de Catalu-
nya dins del pla d’asfaltatges 
2020-2021.

cordat que aquests Vehicles de 
Mobilitat Personal segueixen 
la normativa general de cir-
culació i Reial Decret Legisla-
tiu de circulació de vehicles a 
motor. Carner ha recordat que 
“s’està treballant des del De-
partament de Mobilitat i amb 
coordinació amb Policia Local 
en detallar com ha de conviu-
re la circulació de patinets a la 
zona centre, i adaptar si cal les 
ordenances”.
En aquest sentit cal recordar 
que hi ha conductes rotun-
dament prohibides com ara: 
circular més d’una persona 

sobre el patinet, utilitzar el 
telèfon mòbil, conduir sota 
els efectes d’alcohol/drogues 
o negar-se a fer la prova d’al-
coholèmia o no respectar 
senyalització ni els vianants. 
Aquestes infraccions poden 
comportar sancions des de 
100€ �ns a 1000€.
Paral·lelament, des de l’Ajun-
tament d’Igualada s’iniciarà 
una campanya de conscien-
ciació i també didàctica amb 
el suport del departament de 
Mobilitat i de la Policia Local 
per fer un ús adequat d’aquest 
vehicle de mobilitat personal.

Avui divendres, tallat un tram de 
l’av. Catalunya davant l’Hospital

tant descens la fracció de re-
buig que aquest any ha dava-
llat un -7% i des del 2017 ho 
ha fet un 10%.
Vives ha explicat que “l’Ajun-
tament d’Igualada ha ento-
mat el repte de la recollida 
selectiva a la ciutat amb una 
aposta clara i accions concises 
per conscienciar i fomentar 
la separació de residus”. Vi-
ves ha explicat que hi ha en 
marxa diverses campanyes 
que fomenten el reciclatge i 
la disminució de la generació 
de residus com la campanya 
“Reciclos” i “Mou-te pel zero”. 
A banda, s’ha potenciat el fet 
que en les ubicacions habitu-
als dels contenidors s’hi trobin 
sempre que sigui possible les 
cinc fraccions per facilitar la 
segregació de residus en un 
únic punt.

Porta a porta als comerços
Vives ha dit que a banda es 
potenciarà el servei de reco-
llida Porta a Porta als grans 
comerços del qual s’està fent 
la informació i estudi en 
l’actualitat.
Amb aquestes dades crei-
xents i positives Miquel Vi-
ves ha valorat positivament 
el treball constant per “fer 
d’Igualada una Ciutat amable 
també amb el medi ambient, 
ciutat compromesa amb la 
lluita contra el canvi climàtic 
i cada dia més sostenible”.

Es comunica que s’obre un període 
extraordinari entre el 18 i el 22 d’octu-
bre de 2021  per presentar a l’Ajunta-
ment d’Igualada sol·licitud d’ajut social 
per al pagament de l’Impost sobre Béns 
Immobles (IBI) per a l’any 2021, per a 
aquelles persones que no ho hagin fet 
durant el període ordinari (del 15 de 
febrer al 26 de març de 2021).

Igualada, 5 d’octubre de 2021

Ajuntament d'Igualada

ANUNCI

Oferta de treball

- Gestió de magatzem i repartiment.
- Recepció de material i col·locació
- Alta dels productes al programa de gestió
- Transport i repartiment als clients
- Muntatge de mobiliari d'oficina

Candidats
Trucar al 938030627 o enviar currículum 
a compres@papereriacodorniu.es
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“Cal entendre-la com 
un esdeveniment clau 
a nivell de país per tal 
d’afrontar reptes com 

l’emergència climàtica, 
el despoblament rural, 
o la manca d’oportu-
nitats econòmiques”, 

diuen els organitzadors

REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte va tenir lloc a 
Igualada la 6ª edició 
de la Jornada Gas-

tronòmica de les Plantes Obli-
dades, organitzada pel Col-
lectiu Eixarcolant. Les més de 
100 activitats realitzades, i l’es-
pai de �ra amb una setantena 
de projectes participants, van 
fer les delícies dels visitants 
vinguts d’arreu de país, amb 
ganes de conèixer unes espè-
cies i varietats amb molt de 
potencial però encara massa 
oblidades.

El 70% dels participants, 
de fora de l’Anoia
Des de l’organització des-
taquen la gran a�uència de 
públic, i sobretot el fet que 
aproximadament el 70% dels 
participants fossin de fora de 
la comarca, denotant així la 
capacitat d’atracció de la Jor-
nada, que en pocs anys s’ha 
consolidat com l’esdeveni-
ment de referència d’un sec-
tor que reivindica les plantes 
oblidades com a eina per can-
viar el model de producció i 
consum.
Les xerrades tècniques i apli-
cades, les demostracions de 
cuina a l’espai d’etnobotànica 
en directe, les actuacions mu-
sicals, els tallers, i les sortides 
i activitats familiars, van fer 
les delícies de petits i grans, 

La Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades esdevé 
multitudinària i es converteix en un referent a tot el país

seduint tant a aquells que era 
el primer cop que es pregun-
taven si una ortiga, blet o ver-
dolaga es podia menjar, com 
al públic més experimentat. 
També cal destacar els tasts, 
de torrons, humus, aigües �o-
rals i cruixents; i el dinar sil-
vestre, del qual es van servir 
750 racions.
La Jornada és un esdeveni-
ment imprescindible per de-
mostrar que el canvi de pa-
radigma agroalimentari és 
possible, que podem produir 
i consumir de forma diferent, 
veritablement sostenible. No 
només reuneix els millors ex-
perts en la matèria, sinó que 
també permet conèixer dese-
nes de projectes que ja es fo-
namenten en aquest nou para-
digma, demostrant així que el
canvi és perfectament pos-
sible. Alhora, és un punt de 
trobada entre experts i pro-
fessionals, generant sinergies 
i dinàmiques que perduren 

durant tot l’any.
Jana Peters i Marc Talavera, 
coordinadors de la Jornada 
a�rmen que “cal entendre-la 
com un esdeveniment clau a 
nivell de país per tal d’afron-
tar reptes com l’emergència 
climàtica, el despoblament 
rural, o la manca d’oportuni-
tats econòmiques lligades al 
territori, i per tant resulta im-
prescindible que totes les ad-
ministracions hi apostin. Hem 
demostrat que som capaços 
d’organitzar un esdeveniment 
únic i transformador, tan en el 
fons com en la forma. Ara ens 
cal disposar de tots els recur-
sos per convertir-la en pedra 
angular del canvi de model 
que necessitem, cal que que de 
la mateixa manera que tothom 
coneix la Marató de TV3, tot-
hom conegui la Jornada”.
I és que un dels elements sin-
gulars, i que donen més força 
a l’esdeveniment, és que s’orga-
nitza de forma totalment vo-
luntària des del Col·lectiu Ei-
xarcolant. L’edició d’enguany 
ha comptat amb prop de 200 
voluntaris i voluntàries, vin-
guts d’arreu. Segons Albert 
Castells, responsable de coor-
dinar els voluntaris i voluntà-
ries “aquesta és l’essència de 
la Jornada, la constatació que 
quan des de la societat civil 
ens organitzem i remem con-

juntament tot és possible. Per 
això estem convençuts que re-
cuperar les plantes oblidades 

i transformar el model també 
ho serà, i per això ens esfor-
cem cada dia.
Des del Col·lectiu Eixarcolant 
es vol agrair especialment la 
participació de tots els volun-
taris, voluntàries, ponents i 
paradistes, per haver fet possi-
ble la Jornada. També a l’Ajun-
tament d’Igualada i el Consell 
Comarcal de l’Anoia pel su-
port rebut, i a l’Ateneu Iguala-
dí i les Escolàpies per la cessió 
d’espais. Després d’aquest ba-
lanç immillorable, en qüestió 
de setmanes serà moment de 
començar a pensar en l’edició 
del 2022, que també es preveu 
celebrar a principis d’octubre.



105 persones amb disca-
pacitat van gaudir del 
plaer de volar dissabte 
a l’aeròdrom, amb la 

participació de 20 avio-
netes i 100 voluntaris 
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D issabte el cel de 
l’Anoia es va omplir 
dels somriures de 

les més de 100 persones amb 
discapacitat que van gaudir 
del plaer de volar. Una jorna-
da carregada de l’emoció de 
les persones que volaven i de 
les dels voluntaris i voluntà-
ries que ajudaven a fer reali-
tat el seu somni. Exactament, 
van volar 105 persones amb 
discapacitat en 20 avionetes 
(ultralleugers, trikes, autogirs, 
vols a vela...) que des de les 10 
del matí i �ns les 5 de tarda no 
van parar d’enlairar-se. 
Així, l’aeròdrom de l’Anoia 
acollia per tercera vegada la 
Jornada d’Aviació Adaptada 
amb més força que mai, des-
prés que l’any passat no es po-
gués celebrar.  I és que l’edició 
d’enguany ha pres més impor-
tància que mai, després que 
la pandèmia hagi estat molt 
dura per a tothom, però so-
bretot per a les persones amb 
discapacitat que normalment 

La Jornada d’Aviació Adaptada va tornar a omplir el cel de 
l’Anoia de somriures

ja viuen amb barreres i que la 
covid encara els hi ha posat 
més difícil.
Durant els parlaments, les 
autoritats van posar en valor 
la tasca de voluntariat que es 
realitza perquè l’esdeveniment 
sigui possible i han manifestat 
l’orgull que suposa pel territori 
ser acollidors d’un esdeveni-
ment d’aquestes característi-
ques. A l’acte hi eren l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, la  
d’Òdena, Maria Sayavera, el 
president del Consell Comar-
cal de l’Anoia, Xavier Boquete 
i el president de l’Associació 
Aviació Adaptada, Carlos de 
Albert. 
L’activitat és una iniciativa de 
l’associació Aviació Adaptada 
i compta amb la col·laboració 

estreta dels ajuntaments igua-
ladí i odenenc, el Consell Co-
marcal, la Diputació de Barce-
lona, Aeroports de Catalunya, 
Federació Aèria Catalana i el 
grup Àuria. A més, s’hi han 
abocat desinteressadament i 
molt activament empreses i 
entitats de la comarca i fora de 
la comarca, un total de més de 
100 persones voluntàries que 
han fet possible que la jornada 
es pugués realitzar, entre ells 

i elles professionals �siotera-
peutes, pilots, controladors 
aeris, psicòlegs i persones 
anònimes que han realitzarat 
tasques de suport logístic a la 
zona del bar, pàrquing, tallers, 
muntatge…
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, 

Excavacions Anoia, Grà�ques 
Pons, Volotea, Ultramàgic, 
Mirallestres, Cuetara, cafès 
MameSam, Aigua Sant Aniol, 
Nacex, Iguana, Aircat�y, Gra-
�ks, Forn de Cabrianes, Club 
de Vol a Vela Igualada-Òdena, 
Aeroclub de Reus, Aeroclub 
de Catalunya, Las Sillas Vo-
ladoras, Paellas Papitu, Ràdio 
Sala, Centre Josep Orgué, Ins-
titut Gutmann,  i el Consorci 
de l’Aeròdrom.

octubre | 2021 octubre
solidari

Amb el suport de:Organitza:

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

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.

Del 5 al 25 d’octubre | Espai Cívic Centre

A càrrec de Míriam Feu Puig, del Grup d’Anàlisi Social de Càritas Catalunya.

Quin és el seu paper en l’educació, l’economia, la salut ?
La percepció que tenim des d’aquí, es correspon a la realitat?

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

Organitza: Creu Roja Anoia | Col·labora: Biblioteca Central d'Igualada

XERRADA: DONES DE GÀMBIA
A càrrec d’Hermínia Nubiola, Secretària de la Fundació Kalilu Jammeh. 

EXPOSICIÓ: BANC DE LES MIGRACIONS

Organitza: Fundació Kalilu Jammeh

Dijous 14 d’octubre a les 19 h | Sala Jordi Sellarès de l’Espai Cívic Centre

El document mostra com el fet de tenir, o no, la situació administrativa regularitzada marca la diferència a l’hora d’accedir a drets tan 
bàsics com l’habitatge, el treball, la formació o la participació, a més de repassar àmpliament la llarga cursa d’obstacles que han de 
superar les persones per aconseguir “papers” i deixar de ser ciutadanes de segona.

EXPOSICIÓ: DONES DE GÀMBIA

PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT: FRONTERES DE PAPER. Tant difícils de superar com els murs, les tanques i els lats 

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

Dissabte 16 d'octubre (1a sessió d’11 a 11.45 h / 2a sessió de 12 a 12.45 h) | Rectoria de Santa Maria
TALLER PRÀCTIC: SAPS QUÈ SÓN ELS ODS I L’AGENDA 2030? 
Què i quins són els 17 ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) que marca l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i com integrar-
los en el dia a dia. Treballarem l’Objectiu 1: Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.

Organitza: MANS UNIDES

Organitza: Càritas

Més informació i inscripcions a silviaclape@gmail.com



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Ningú l’esperava

Con la in�ación sucede lo mismo que con las ventas de las tiendas: 
lo que nos han vendido no lo venderán: el poder adquisitivo que per-
derán las familias no lo recuperarán. Y eso aunque sea temporal.

Catalunya té un potent ecosistema industrial i d’R+D vinculat a 
l’automoció. Però en un sector afectat per grans transformacions, és ur-
gent reforçar la seva competitivitat i avançar cap a l’electri�cació. La 
reindustrialització de Nissan és un element clau d’aquest objectiu.

Apro�tant el talent:
Cal rejovenir moltes organitzacions i al mateix temps apro�tar el talent de 
les persones sènior. És imprescindible millorar la regulació per tal que els 
sèniors que volen i poden seguir aportant el seu talent, ho puguin fer.

La digitalització és una tasca imprescindible 
i prioritària en qualsevol empresa 

preocupada pel seu demà.  

Estem assistint a un augment sense 
precedents de la demanda de places a la 

formació professional 

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

La digitalització s’ha convertit en 
l’únic recurs viable per compe-
tir en un mercat cada vegada 
més competitiu i canviant, cen-

trat en les necessitats d’un client exigent 
i digital. Si bé aquest fet és una necessitat 
de base en el paradigma social i empre-
sarial actual, l’aparició de la pandèmia 
ha pres l’accelerador de la transformació 
digital de les empreses.
La covid-19 ha suposat un desa�ament 
que ha sacsejat les empreses i organitza-
cions com a oportunitat per evolucio-
nar a la nova realitat on predomina la 
digitalització. Ha servit per qüestionar 
el nivell de maduresa digital de les em-
preses, i ha obligat a revisar estratègies i 
replantejar nous models de treball. 
Com a conseqüència de la pandèmia, el 
69% de les empreses espanyoles han acce-
lerat la transformació digital (segons da-
des d’un estudi de l’empresa Salesforce).
Bene�cis de la digitalització per a les 
empreses
De la mateixa manera que la digitalitza-
ció cada cop és més present en els aspec-
tes del dia a dia, la tecnologia està cada 
vegada més a l’abast de tot tipus d’empre-
ses, i aporta grans bene�cis en diferents 
àmbits.
Millora de l’experiència del client
Gràcies a la digitalització, aconseguim 
e�ciència comunicativa, amb comuni-
cacions més directes i personalitzades; 
immediatesa, �exibilitat i, en general, 
una millor relació amb els clients. Ho 
aconseguim amb eines com CRM, siste-
mes de seguiment dels clients, chatbots, 
eines d’automatització de marketing, en-
tre d’altres.
Augment de la productivitat
La digitalització permet detectar pos-
sibles problemes amb antelació, trobar 
respostes o solucions i implementar-les. 
Exemples d’aplicacions per a la millora 
de la productivitat podrien ser els siste-
mes d’administració al núvol, la integra-
ció i automatització de processos, plata-
formes de gestió de processos, etc.
Agilització de processos
La digitalització afavoreix la millora de 

la gestió dels processos i la uni�cació 
de dades, que permet disposar de gran 
volum d’informació imprescindible per 
a la presa de decisions i l’optimització de 
les accions. 
Sistemes com ERP, so�wares de mesu-
rament de projectes i control de costos, 
automatització intel·ligent o la robòtica 
de processos, permeten aquestes facili-
tats.
Adaptació als canvis del mercat
Tecnologia i digitalització són canvi, de 
la mateixa manera que també ho és el 
mercat amb les seves variacions i �uc-
tuacions. L’aplicació de la digitalització 
permet a les empreses millorar la seva 
capacitat de resposta als canvis, i per 
tant adaptar-s’hi amb més facilitat.
Eines com el blockchain contribueixen 
a millorar l’e�ciència empresarial, i el 
control de totes les transaccions. Es trac-
ta d’un sistema de seguretat d’alt rendi-
ment que protegeix tant al client com a 
la pròpia empresa. 

Els reptes de la digitalització
Un dels grans inconvenients actuals de 
la digitalització és la manca de forma-
ció i domini tecnològic per part de les 
empreses i professionals. La formació 
empresarial en transformació digital és 
imprescindible per tal d’aplicar els can-
vis de processos i reorientar l’estratègia 
de negoci. 
A més, per a la correcta implementació, 
ajudar-se d’un partner digital estratègic 
que orienti l’empresa en tot el procés 
de digitalització aporta garantia de re-
sultats, doncs aquest disposa de conei-
xement estratègic en entorns digitals, 
professionals especialitzats i garanteix 
proactivitat.
Les possibilitats a l’hora de transformar 
digitalment l’empresa són in�nites, cada 
cop més adaptades a les necessitats i si-
tuacions dels diferents tipus d’empreses 
i sectors. I alhora, la digitalització és 
una tasca imprescindible i prioritària en 
qualsevol empresa preocupada pel seu 
demà.  
Digitalitza’t! 

La transformació digital empresarial, una 
necessitat avui i un imprescindible demà

No, al coronavirus tampoc. 
El que ningú esperava, i ens 
hi hem topat de morros, és 
l’augment de la demanda de 

places a la formació professional. I és que 
des que tinc consciència, la societat ha 
estat reclamant, any rere any, el merescut 
prestigi d’aquests estudis.
La FP no només parla dels estudis adre-
çats a joves, és molt més. Inclou també la 
formació contínua a les empreses i la for-
mació professional per a l’ocupació que, 
encara que aquests són temes que poden 
tractar-se a part, parlen de la formació al 
llarg de la vida de les persones.
La FP, entesa com a oferta formativa re-
glada posterior als estudis obligatoris, 
consta de dos grans blocs als que s’acce-
deix per vies diferents: els cicles forma-
tius de grau mitjà i els cicles formatius de 
grau superior. En el primer cas, s’hi pot 
accedir immediatament després d’haver 
acabat els estudis obligatoris (i també a 
través d’algun programa de garantia so-
cial) mentre que, en el segon, cal haver 
acabat un cicle formatiu de grau mitjà o 
el batxillerat.
Fixem-nos en un detall: la formació pro-
fessional usa la paraula formació en lloc 
d’educació. Mentre “formació” es refereix 
a la transmissió de coneixements aplica-
bles de forma quasi immediata com a res-
posta a necessitats que provenen normal-
ment del món laboral, “educació” parla de 
la transmissió de valors amb efectes a més 
llarg termini.
El nou govern de l’estat espanyol està pro-
vant de dur a terme una revolució en el 
tema de la formació professional, i prova 
d’això són el canvi de denominació del 
ministeri corresponent, que ha passat a 
anomenar-se Ministerio de educación 
y formación professional, i la imminent 
aprovació de la Ley de FP, que inclou 
canvis importants a tots nivells, destacant 
nous tipus de certi�cació i més presència 
a les empreses.
Estem assistint a un augment sense pre-
cedents de la demanda de places a la for-
mació professional (parlem de més d’un 
23%). Potser, després de tants anys, la so-

cietat hem entès millor la funció d’aquests 
estudis i la imperiosa necessitat que la so-
cietat i, especialment el teixit productiu, 
tenen de per�ls professionals relacionats 
amb o�cis que no pas de persones amb 
nivell universitari. Potser, �nalment, li 
hem donat la volta i ja no orientem als 
nostres �lls, només, cap a carreres uni-
versitàries. 
Potser és així, però el que és clar és que 
el sistema no estava preparat per això i, a 
última hora, ha calgut fer malabarismes 
des del departament d’Educació a Cata-
lunya, però també des dels seus equiva-
lents a tot l’estat, per provar d’atendre to-
tes les sol·licituds. No cal entrar en detalls 
en els números, però sí que és interes-
sant conèixer-ne, si més no, un parell. Al 
juny, es van quedar sense atendre més de 
12.600 persones que havien demanat de 
poder cursar un grau mitjà, més de 300
a l’Anoia. Ara, al setembre, els números 
s’han reduït perquè probablement moltes 
d’aquestes persones han optat per altres 
estudis, han desistit per desànim o, amb 
sort, han trobat feina. I si mirem un al-
tre número, 1.323, són els alumnes que 
s’han quedat sense plaça als estudis que 
volien fer. 
Bé, esperem que la cosa pugi estabilit-
zar-se amb el temps, ja que ara és mas-
sa tard, i alegrem nos d’aquest canvi de 
tendència a favor de la FP que, a banda 
de l’estadística, també tenim notícies que, 
clarament, proven l’interès de la societat 
en ella: “Els fons d’inversió cerquen negoci 
en la FP davant la pujada de la demanda i 
l’escassetat d’oferta de places”.
N’hi ha per pensar-hi. 

Manel López i Seuba
Soci fundador i director de Ceina
www.ceina.com

precedents de la demanda de places a la 

David Gubern
CEO & Co-funder d’Instint
@McGubern



Humans de l’Anoia @humansanoia

#187 Laia Marsal Riera

FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Víctor @viictxxr

Antoni Munné @toni_munne

 Joan Teixidó Falcó @teixi08700

Ramon Vicens @ramonvicens1

Mancom. Conca Òdena @micod_cat

joan @joangualg

Coral Juvenil Xalest @CoralXalest

Avui hem estat 45 minuts aturats a l’A2 i la B23. 
El temps que hauria de trigar TOT el trajecte 
Igualada - Barcelona. Més BUS-VAO i menys 
criticar Rodalies @jordiPuignero

L’activació de l’alarma al Carme-Capellades es 
basa en el continuat baix nivell en que es manté 
l’aqüífer, i ha de fer prendre consciència de la 
vulnerabilitat d’aquest sistema, i de la necessitat 
de prendre mesures precisament per evitar arri-
bar a aquesta situació.

Dema tindrem el quilowatt hora a 225; noto 
moltíssima més preocupació al carrer per si tor-
na a caure WhatsApp.

5 d’octubre dia internacional del docent. Privi-
legi ser mestre.

Una nova empresa s’instal·la a la Conca d’Òdena 
i crearà 50 llocs de treball: Romero Polo. Una 
gran notícia que se suma a l’arribada al polígon 
de Montbui de Texpaper Service i Agile Capi-
tal. Benvingudes! Seguirem treballant perquè en 
vinguin moltes més. 

hola! estem preparant un reportatge sobre les 
di�cultats de les persones trans a l’hora de tro-
bar feina. ens agradaria poder comptar amb una 
persona que no hagi tingut problemes i una que 
si. s’agraeix la difusió !

Hem tornat a assajar!

www.veuanoia.cat

3 El govern d’Igualada sanciona 
un supermercat del barri de 
Montserrat per la brutícia al 
seu entorn

1 Restringeixen el consum d’ai-
gua a 14 municipis per alerta 
de sequera

2 L’oci nocturn reobrirà en es-
pais interiors a partir de di-
vendres amb passaport covid
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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! 

Sóc la Laia Marsal Riera i tinc 30 anys. Estic 
casada amb l’Eduard i som pares del Lluc i del 
Marc.

Sóc infermera al Centre d’Atenció Primària 
Igualada Nord on els darrers anys he tingut 
l’oportunitat d’especialitzar-me en pediatria. 
Col·laboro amb entitats de la comarca com el 
Ball de Gitanes d’Igualada i els Moixiganguers 
d’Igualada. La cultura popular, una passió que 
comparteixo amb la família i els amics. També 
m’agrada gaudir de la música, la lectura i 
d’estones amb bona companyia.

@xarxa_igualada @eixarcolant @auria_grup

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
“L’Atenció Primària a la comarca de l’Anoia reeixeix de la pandèmia amb més recursos i més 
autonomia per a la infermeria”.

Vols ser un/a humà/humana de l’Anoia? fes-nos arribar un mail a: direccio@veuanoia.cat
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Entre gener i setembre 
de 2021 l’ens comarcal 
ha ofert un total de 46 
accions formatives per 

a la millora de com-
petències de persones 
demandants d’ocupa-
ció i s’han gestionat 9 
convenis de pràctiques 
en empreses de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’any 2020 el Consell 
Comarcal de l’Anoia va 
començar el desenvo-

lupament del projecte Nexes, 
gràcies al suport econòmic de 
la Diputació de Barcelona, una 
iniciativa bianual que té com a 
principal objectiu la dinamit-
zació del mercat de treball i 
la millora de competències 
transversals per al foment de 
l’ocupabilitat de les persones.
El vicepresident primer del 
Consell, Jordi Cuadras, ex-
plica que “l’objectiu del pro-
grama és donar eines a les 
persones que es troben sen-
se feina perquè tinguin més 
oportunitats de troba-ne. Les 
actuacions que inclou Nexes 
són, d’una banda, píndoles 
formatives per millorar la mo-
tivació i el coneixement dels 
participants, així com les se-
ves competències transversals 
per la recerca de feina: accés a 
l’ocupació, d’identi�cació, de 
relació i d’afrontament. I, de 
l’altra, pràctiques en empreses 
adreçades a totes aquelles per-
sones que es troben en proces-
sos de recerca de feina i que 
no tenen experiència”.
Les temàtiques més deman-
dades pel que fa a les píndoles 
han estat L’entrevista de feina 
per competències, El mercat 
de treball a l’Anoia i 10 Con-
sells per tenir èxit en l’entrevis-
ta online, i s’han fet 46 accions 
formatives amb l’assistència 
de 280 persones. Aquestes 
actuacions s’han dinamitzat 
conjuntament amb els Serveis 
Locals d’Ocupació munici-
pals, entitats del territori com 
la Fundació Privada Àuria 
i l’Institut Milà i Fontanals, 
programes de dinamització de 

El Consell ofereix formació per 
millorar l’ocupabilitat dels aturats

Suport d’Igualada 
Comerç als associats en 
tramitar ajudes
REDACCIÓ / LA VEU 

D urant el darrer any 
i amb motiu de la 
pandèmia les dife-

rents institucions i organis-
mes ha posat a disposició dels 
comerciants, ajudes per dife-
rents àmbits. Aquestes s’han 
de tramitar i documentar per 
poder-hi accedir.
L’Associació de comerciants 
Igualada Comerç, té molt clar 
que són una oportunitat que 
cal apro�tar. Per això en tot 
moment l’entitat està infor-
mant de totes les convocatò-
ries que es produeixen i en fa 
un seguiment a més d’atendre 
totes les consultes i observaci-
ons que es produeixen. La fei-
na que es fa diàriament garan-

REDACCIÓ / LA VEU 

T ot a punt per celebrar 
la 1a edició del TEDxI-
gualada 2021, un esde-

veniment mundial que oferirà 
un espai de difusió, re�exió i 
transmissió de coneixement i 
aprenentatge a través d’un se-
guit de ponències que posaran 
el focus en la forma en com 
evolucionem els éssers humans 
a partir de les experiències; a 
nivell tecnològic, cultural i per-
sonal.
Sota el títol “Versions”, aques-
ta 1a edició del TEDxIgualada 
comptarà amb tot un repertori 
de ponents reconeguts a nivell 
català i nacional de diversos 
àmbits com la sexologia, la ga-
mi�cació, el disseny, l’arquitec-
tura, la ciència, entre altres. 

Actuacions musicals
El TEDxIgualada 2021 tindrà 
lloc el proper dissabte 23 d’oc-
tubre a les 16.04h. L’esdeve-
niment es realitzarà de forma 
híbrida i tindrà lloc en dos es-
pais molt singulars de la ciutat 
d’Igualada. Per una banda, el 
Teatre Municipal l’Ateneu serà 
l’escenari de ponents i artistes 
del TEDxIgualada 2021. Entre 
els ponents es reptarà en direc-
te al músic igualadí Red Pèrill 
a fer un interludi instrumental 
d’un fragment musical basat en 
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La Unió Empresarial de 
l’Anoia ha convocat 
una assemblea general 

de socis de caràcter extraor-
dinari, pel proper dijous 21 
d’octubre a les 6 de la tarda. 
L’acte es realitzarà  presen-
cialment a la seu de la UEA 
(Carretera de Manresa,131 – 
Igualada).
L’ordre del dia inclou l’apro-
vació de la constitució d’una 

teix que es tingui accés a totes 
les propostes que hi ha a Ca-
talunya en tots els àmbits que 
afecten el sector del comerç.
Aquests darrers dies s’ha pu-
blicat les esperades línies de 
subvencions de la Generalitat 
de Catalunya, en la que desta-
ca el programa de suport per 
a l’obertura de comerços i de 
suport a la reforma i millora 
d’establiments.
En tot moment Igualada Co-
merç ha estat informant, do-
nant suport i ajuda als comer-
ços que hi ha volgut accedir. 
Aquest és un servei que ofe-
reix l’entitat de comerciants i 
facilita l’accés a diferents aju-
des i subvencions a establi-
ments que per si mateixos no 
podrien fer-ho.

Ja a la venda les 
entrades per al 
TEDxIgualada 2021

intel·ligència arti�cial codi�cat 
pel músic-enginyer Iván Paz.
D’altra banda a l’espai de l’Es-
corxador es comptarà amb la 
viewingparty o festa d’emissió 
en directe que retransmetrà, en 
una gran pantalla de Cymatic 
i via connexió d’Iguana, tot el 
que succeeixi sobre l’escenari de 
l’Ateneu. A l’Escorxador també 
es comptarà amb la instal·la-
ció del planetari de l’Observa-
tori de Pujalt on els assistents 
podran descobrir els secrets 
de l’Univers. L’esdeveniment a 
l’Escorxador �nalitzarà amb 
una DJ session per Red Pèrill.
Ambdós llocs estan reservats 
per a 100 localitats cadascun. 
Les entrades estan ja a la venda 
i poden adquirir-se a través de 
www.tedxigualada.com. L’esde-
veniment, en tot moment, es 
compromet a vetllar pel com-
pliment de les mesures i reco-
manacions de salut i seguretat 
per evitar contagi.
TED és una organització no 
lucrativa dedicada a la difusió 
d’idees, generalment en forma 
de xerrades curtes i potents. Es 
va iniciar el 1984 com una con-
ferència en la qual van conver-
gir Tecnologia, Entreteniment i 
Disseny, i en l’actualitat cobreix 
gairebé tots els temes – des de 
la cultura, l’art o la ciència als 
negocis o els problemes mun-
dials – en més de 100 idiomes. 

l’ocupació a l’Anoia com Ano-
ia Activa (SOC), el Programa 
de Renda Garantida per la 
Ciutadania (SOC), els Serveis 
d’Orientació Laboral (DIBA) 
i el Projecte Singulars (SOC). 
Pel que fa a aquesta tardor, fa 
dues setmanes va començar 
Com cercar feina en temps de 
crisis sanitària, a Calaf, i Com 
crear un pla de treball per a la 
recerca de feina, als Hostalets 
de Pierola. 
El 6 d’octubre, a la Pobla de 
Claramunt, comença Tècni-
ques de Recerca de Feina 2.0 
i, posteriorment, el 3 de no-
vembre ho farà Comunicació 
efectiva, també als Hostalets 
de Pierola. El 16 de novem-

bre serà el torn de El mercat 
de treball a l’Anoia, a Carme 
i, el 23 de novembre, arribarà 
L’entrevista per competències, 
a Sant Martí de Tous.
En el capítol de pràctiques, 
s’han realitzat 9 convenis de 
col·laboració amb empreses 
de diferents sectors, com ara 
automoció, distribució d’ali-
mentació, instal·lació elèctri-
ca, serveis d’advocacia o edició 
de premsa, entre d’altres. I es 
preveu augmentar aquesta xi-
fra durant els propers mesos, 
ja que algunes de les persones 
que han invertit el seu temps 
a fer pràctiques aconseguit 
tenir un contracte de treball. 
Durant el 2021 també s’ha 
dinamitzat des del projecte 
Nexes el mercat de treball en 
els municipis de l’Anoia Sud a 
través d’un Speed Dating amb 
demandants d’ocupació dels 
municipis de la zona i amb la 
participació de 5 empreses.
Per a més informació de 
les accions formatives i el 
servei de pràctiques, es pot 
contactar amb el Consell 
Comarcal al telèfon 93 805 
15 85 o al correu electrònic 
a aeo@anoia.cat.

La UEA convoca assemblea per a 
aprovar la creació d’una fundació

fundació, de la seva dotació 
fundacional, i la designa-
ció dels integrants del pri-
mer patronat de la funda-

ció. També es facultarà als 
seus membres per executar 
els acords. Hi haurà un torn 
obert de paraula.
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D ijous 30 de setembre, 
el Teatre Municipal 
l’Ateneu va acollir 

el tradicional acte d’inici del 
curs escolar organitzat pel de-
partament d’Ensenyament de 
l’Ajuntament. La trobada va 
servir per donar inici al curs i 
alhora homenatjar als docents 
que s’han jubilat en el passat 

Inici del curs escolar amb homenatge 
als mestres que s’han jubilat

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Iguala-
da s’ha sumat dijous 
passat als actes de 

commemoració del Dia In-
ternacional de les Persones 
Grans que se celebra cada 1 
d’octubre. El saló de plens va 
ser l’escenari escollit per rea-
litzar un acte emotiu que va 
comptar amb els parlaments 
de la Tinenta d’alcalde, Car-
me Riera, i el vicepresident 
del Consell de la Gent Gran 
de l’Anoia, Enric Senserrich.
Riera va ser l’encarregada de 
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F ins a mitjan novembre 
s’organitzaran 18 activi-
tats dins de la 17a edició 

de l’Octubre Solidari.
Es duran a terme dues expo-
sicions a l’Espai Cívic Centre: 
“Dones de Gàmbia” del 5 al 25 
d’octubre i “Muvumú i la fruita 
màgica” del 29 d’octubre al 15 
de novembre.
El 27 d’octubre es presentarà 
el llibre “La Infermera del De-
sert”, a l’Espai Cívic Centre. El 

curs escolar. L’acte va ser con-
duït pel periodista igualadí 
Xavier Dàvila.
En concret aquest any s’ha fet 
homenatge a 25 mestres, pro-
fessors i professores que van 
tancar la seva activitat als cen-
tres escolars d’Igualada durant 
el curs passat després de jubi-
lar-se.
Seguidament l’acte, que va 
reunir una bona representa-

ció dels mestres i professors 
d’Igualada, va �nalitzar amb 
una conferència realitzada 
per Xavier Martínez – Celor-
rio, professor de sociologia i 
membre del Gabinet de la Mi-
nistra d’Educació i Formació 
Professional Isabel Celaá �ns 
fa uns mesos. La conferència 
de Martínez-Celorrio duïa per 
títol “Innovació i equitat edu-
cativa en la postpandèmia”.

Aquest mes, ple d’activitats de l’Octubre Solidari

llegir el manifest del Dia In-
ternacional de la Gent Gran 
que aquest any s’ha centrat 
en la visibilització i la lluita 
contra la soldat no volguda a 
la tercera edat i que, a més, 
ha tingut un record especial 
per les víctimes de la Co-
vid19.
Senserrich va llegir un po-
ema propi que va dedicar a 
totes les persones grans de la 
comarca de l’Anoia.
L’acte va comptar amb una 
actuació de dues joves vio-
linistes que s’han sumat a la 
celebració.

Igualada es va sumar al 
Dia Internacional de les 
Persones Grans

llibre, de Jorge Molinero Hu-
guet, explica la història d’una 
infermera espanyola que, per 
amor, se’n va anar als camps de 
refugiats sahrauís.
L’11 de novembre, també a 
l’Espai Cívic Centre, es presen-
tarà el llibre de poesia popular 
“El suïcidi i el Cant” escrit per 
les dones paixtus de les valls 
afganeses. El 27 d’octubre es 
podrà veure el documental de 
Dan Ortínez “Igualada i el po-
ble sahrauí, 25 anys d’amistat”. 
Serà a l’Espai Cívic Centre. El 

28 d’octubre, a l’Ateneu es pro-
jectarà “El Pan de la Guerra” 
una pel·lícula d’animació que 
narra la història d’una nena af-
ganesa d’onze anys. El 30 d’oc-
tubre a l’Ateneu es podrà veure 
el documental sobre la lluita 
de les dones mineres del Cerro 
Rico de Potosí a Bolívia titulat 
“Mujer Minera: resistir en el 
cerro rico de Potosí”.
Pel que fa a les xerrades el dia 
5 d’octubre l’Espai Cívic Centre 
acollirà la xerrada d’Hermínia 
Nubiola, secretària de la Fun-

dació Kalilu Jammeh sobre les 
dones de Gàmbia.
El 14 d’octubre, també a l’Espai 
Cívic Centre, es durà a terme la 
xerrada “Fronteres de Paper” a 
càrrec de Míriam Feu Puig, del 
Grup d’Anàlisi Social de Càri-
tas Catalunya.
El 8 de novembre, a l’Ateneu, 
dos joves mexicans i un jove 
català explicaran què signi�ca 
créixer a l’ombra de la frontera 
entre Mèxic i els Estats Units.
Els tallers i cursos són “Saps 
què són els ODS i l’agenda 

2030” el 16 d’octubre a la Rec-
toria de Santa Maria. “Fogons 
del Món” amb la gastronomia 
de l’Amèrica Llatina com a pro-
tagonista. “El món del Té” cen-
trat en conèixer la �loso�a que 
hi ha darrera d’aquesta beguda 
i el curs “Descobreix Israel i 
Palestina” per conèixer i apro-
fundir en el con�icte, impartit 
pel professor Xavier Torrens.
El 31 d’octubre es farà la tradi-
cional caminada solidària pels 
voltants d’Igualada amb sorti-
da a l’Estació Vella.

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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Aquest semestre hi ha 
programades 165 activi-
tats, impartides per 58 
talleristes, que compten 
amb 1726 participants

REDACCIÓ / LA VEU 

A mb l’inici de curs, els 
equipaments cívics 
municipals, l’Espai 

Cívic Centre i el Centre Cívic 
de Fàtima, han iniciat també 
el període d’inscripcions als 
cursos i tallers que s’ofereixen. 
Aquest any els equipaments 
ofereixen un total de 165 acti-
vitats impartides per 58 talle-
ristes.
El regidor d’Entorn Comuni-
tari de l’Ajuntament d’Iguala-
da, Fermí Capdevila, ha estat 
l’encarregat de presentar les 
dades d’inscripcions que ha 
explicat que són molt similars 
a les dades del 2019, abans 
de l’arribada de les restricci-
ons provocades per la lluita 
contra la covid. Capdevila 
ha destacat que aquesta xifra 
explica “que hi havia moltes 
ganes de reprendre l’activitat 
dels centres cívics per part de 
la ciutadania”. Aquest any hi 
ha un total de 1726 places co-
bertes i al 2019 van ser 1642. 
Cal recordar que durant tot el 
curs 2020-2021 la programa-
ció dels equipaments cívics 

Bon ritme d’inscripcions en el nou 
curs dels centres cívics municipals

Sessió sobre què fer 
amb la violència 
masclista en espais d’oci

REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament de Jo-
ventut i la Unitat 
d’Igualtat i Inclusió del 

Consell Comarcal de l’Anoia 
treballen, des de fa uns me-
sos, en l’elaboració del Pro-
tocol Comarcal d’Abordatge 
de les Violències Masclistes 
i LGTBIfòbiques en Espais 
d’Oci Públic, amb el suport de 
l’Agència Catalana de Joventut 
i la consultora Dones Amb 
Empenta.
El passat 23 de setembre va 
tenir lloc una jornada forma-
tiva i participativa amb perso-
nal tècnic dels municipis de la 
comarca de l’Anoia, que es va 
dur a terme al centre social i 
cultural La Vinícola de San-
ta Margarida de Montbui. La 
sessió, que va comptar amb 
un formació inicial, prèvia a la 
presentació del resultat de la 
diagnosi i a la sessió participa-
tiva posterior, va comptar amb 
la participació de 18 persones, 
provinents de 12 municipis 
diferents del territori i perta-
nyents a les àrees de Joventut, 
Igualtat, Salut, Ensenyament, 
Serveis d’Informació i Aten-
ció a les Dones (SIAD) i Grup 
d’Atenció a la Víctima (GAV), 

així com l’O�cina de Relaci-
ons amb la Comunitat (ORC) 
del cos de Mossos d’Esquadra.
Carme González, conselle-
ra de Joventut, Feminisme i 
LGTBI, destaca que “el tre-
ball conjunt de les persones 
participants va servir per po-
der elaborar noves propostes 
i accions a desenvolupar per 
poder donar resposta a tot el 
territori pel que fa l’abordatge 
de les violències masclistes i 
LGTBIfòbiques en espais d’oci 
públic, així com començar a 
establir mecanismes de coor-
dinació i cooperació amb els 
protocols existents”.

Jornada de participació 
a la Kaserna, el 13-O
D’altra banda, el proper 13 
d’octubre, a les 18h i a l’equi-
pament juvenil La Kaserna 
d’Igualada, tindrà lloc una 
jornada de participació en què 
es vol escoltar la ciutadania 
de l’Anoia i recollir les seves 
propostes, per garantir que el 
protocol resultant sigui aplica-
ble i útil per a tots els munici-
pis. També s’ha creat un enllaç 
perquè totes aquelles persones 
que no hi puguin assistir pre-
sencialment, hi puguin parti-
cipar: www.bit.ly/queopines

de l’Ajuntament d’Igualada va 
haver de ser totalment virtuals 
ja que com a mesura de pro-
tecció pels ciutadans des del 
Procicat es va prohibir fer ac-
tivitats presencials.
Un dels canvis que s’ha anat 
observant aquests últims anys 
ha estat el fet que cada vegada 
més ciutadans s’animen a uti-
litzar com a modalitat d’ins-
cripció, Internet. En aquests 
moments, els primers dies 
d’inscripció més d’un 60% 
aproximadament, s’anima a 

utilitzar aquest sistema. A ge-
ner d’aquest any, el 2021, els 
equipaments cívics van estre-
nar un programa que encara 
facilita més aquesta modalitat.
Algunes activitats, com les 
dues sortides programades 
dins l’activitat “Anem al Mu-
seu” al Palau Güell i al monu-
ment de Colom i la descoberta 
de la Torre de Bellesguard i el 
Monestir de Valldonzella, han 
tingut tant èxit que s’ha ha-
gut de doblar-les buscant un 
altre dia per anar-hi. Passa el 
mateix en les caminades eco-
turístiques, que s’han doblat, i 
amb els cursos de creixement 
personal que han tingut molt 
bona acollida i per tant s’han 
augmentat les places.
Capdevila ha destacat que un 
altre indicador important és 
l’augment de la demanda de 
cursos de formació, sobre-
tot de caire �losò�c, històric, 
cultural, com per exemple 
“La sexualitat el món antic”, 
“Agnosticisme, ateisme i cre-
ença religiosa” o “Grans al·le-
gories de la cultura occidental 
i el seu signi�cat”. Cursos que 
cada vegada tenen més públic.

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

P au M untadas,  4 6  
T el 9 3  8 0 3  3 1  7 5  
I gualada
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Vilanova del C amí
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T el 9 3  8 0 5  1 2  8 7   
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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

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

FRUITA I VERDURA



L’entitat va engegar el 
curs passat aquest pro-
jecte amb adolescents, 

amb la col·laboració de 
l’Institut de Montbui, 
amb resultats positius
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I gualada acull aquest mes 
d’octubre dues iniciati-
ves relacionades amb la 

protecció del riu organitzades 
per l’Ajuntament d’Igualada. 
Ambdues estan pensades per 
a fer participar a la ciutada-
nia i per afavorir-ne el conei-
xement i la col·laboració dels 
ciutadans. D’una banda, el 
projecte “Llegim el riu” coor-
dinat per la Diputació de Bar-
celona i per un altre, un taller 
de pesca cientí�ca liderat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua.
Pel que fa a “Llegim el riu”, el 
Departament de Medi Am-
bient juntament amb la Bi-
blioteca d’Igualada busquen 
voluntaris i voluntàries que 
s’integraran en una sessió de 
treball de camp per recollir 
informació sobre l’estat del 
riu. Primer, hi haurà una ses-
sió informativa i després una 
sortida de camp, les dues són 
gratuïtes.
‘Llegim el riu’ planteja que els 
sistemes aquàtics continen-
tals són espais de gran valor 
ecològic i social a preservar, 
i que els projectes de ciència 
ciutadana són una oportunitat 
per conscienciar activament 
la gent. Per protegir els ambi-
ents aquàtics, cal conèixer la 
qualitat de l’aigua de diferents 

Busquen persones per a formar part 
d’un projecte sobre el riu Anoia

Càritas busca voluntaris 
per un projecte de 
mentoria amb joves

REDACCIÓ / LA VEU 

Les desigualtats socials i 
educatives persisteixen. 
I molts joves no comp-

ten amb prou oportunitats 
per trencar amb el cercle de la 
pobresa, es troben en situació 
de vulnerabilitat per diferents 
causes com, per exemple, 
tenir pocs recursos o bé no 
disposar d’una xarxa familiar 
estable on recolzar-se.
Davant d’aquesta realitat, Cà-
ritas Anoia-Segarra va ende-
gar el curs passat un projecte 
de mentoria jove que pretén 
compensar aquesta carència 
que tenen alguns joves de re-
ferents adults que els poden 
ajudar en el seu recorregut 
educatiu i social. Des del mes 
de febrer al juny de 2021 s’ha 
realitzat aquest projecte en 
col·laboració amb l’Institut de 
Santa Margarida de Montbui. 
En el projecte, un jove men-
tor (estudiant universitari o 
de grau superior) acompanya 
a joves estudiants de la ESO 
perquè puguin anar gua-
nyant con�ança i motivació, 
i d’aquesta manera assegurar 
l’èxit acadèmic. Aquesta pri-
mera experiència de projecte 
de mentoria jove a Càritas, es 
va concretar en l’acompanya-

ment a 6 parelles formades 
per persona mentora i alum-
ne/a mentorat.
Els resultats positius d’aquesta 
iniciativa han fet que Càritas 
opti per ampliar el projecte 
en el curs 2021/22, on s’in-
corporaran a col·laborar dos 
centres de la ciutat d’Iguala-
da, l’Institut Pere Vives Vich i 
l’Institut Badia i Margarit. 
L’objectiu es poder ampliar 
a un total de 20 parelles de 
mentoria, per això Caritas 
busca persones joves que es-
tiguin fent un grau superior o 
cursant estudis universitaris, 
que visquin a la conca d’Òde-
na i que disposin d’un pa-
rell d’hores a la setmana per 
acompanyar i convertir-se 
en referents adults en posi-
tiu per a joves estudiants de 
secundària. Les persones vo-
luntàries interessades poden 
contactar a través de l’adreça 
de correu-e  mentoria.jove@
caritasbv.cat

punts de la Conca, per gene-
rar noves dades, la recerca i la 
interpretació de la informació. 
Amb els resultats obtinguts es 
faran recomanacions de po-
lítiques públiques de gestió 
i conservació del patrimoni 
�uvial.
El primer pas serà la reunió 
informativa a la Biblioteca el 
dijous 14 d’octubre a les 19.00 
hores, per a la que caldrà ins-
criure’s enviant un correu 
electrònic a medi.ambient@
aj-igualada.net o bé biguala-
dac@diba.cat. També es pot 
trucar al telèfon de l’Ajunta-
ment 938031950 ext. 2558 o bé 
a la Biblioteca al 938049077. 
Hi ha temps �ns al 7 d’octubre.
Després arribarà la sortida de 
camp el dissabte 16 d’octubre, 
a les 4 de la tarda. Els volun-
taris recopilaran informació 
de l’estat del riu, amb l’ajuda 
de tècnics municipals i del 
Grup de Recerca (FEHMlab) 
del Departament de Biologia 
Evolutiva, Ecologia i Ciències 
Ambientals de la Universitat 
de Barcelona.
A partir d’aquí, i durant el 
primer trimestre del 2022, es 
presentaran els resultats ob-
tinguts i es faran propostes 
d’acció per ser incorporades 
en les polítiques públiques de 
gestió i conservació del patri-
moni �uvial d’aquests entorns.
Pel que fa a la segona inicia-
tiva, el taller de pesca cientí-
�ca és gratuït i tindrà lloc el 
17 d’octubre a les 10 hores a 
la Ronda del Rec amb carrer 

de Joan Abad (sota el pont 
gran d’Igualada a Montbui”). 
És una activitat pensada per 
a tothom i especialment per a 
famílies.
El taller està pensat perquè els 
participants puguin entrar al 
riu i participar en un mostreig 
cientí�c adaptat, en aquest cas 
pesca elèctrica. Es farà una ex-
plicació de les tècniques apli-
cades, les espècies de peixos, la 
seva problemàtica de conser-
vació i també les migracions 
dels peixos, enllaçant-ho amb 
la importància de la restaura-
ció de la connectivitat �uvial, 
és a dir, els passos de peixos en 
aquest cas. La durada del taller 
és aproximadament de 2h.
Es recomana portar roba cò-
moda, i si es té, botes de pesca. 
Cal inscripció prèvia obligatò-
ria a medi.ambient@aj-igua-
lada.net o al tel. 938031950 
(ext.2558). Hi ha temps �ns el 
10 d’octubre.
Ambdues iniciatives promo-
uen la preservació del patri-
moni natural i les polítiques 
ambientals.

Llegim el Riu és una 
iniciativa per a la pro-

tecció del riu que 
requereix de la 

participació ciutadana

 El 17 d’octubre es farà 
un taller gratuït de 

pesca cientí�ca, a la 
Ronda del Rec, sota el 

pont gran d’Igualada a 
Montbui. És una ac-
tivitat pensada per a 

tothom i especialment 
per a famílies.

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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LA VEU / MARC VERGÉS

Aquest diumenge, 10 
d’octubre és el Dia 
Mundial de la Salut 

Mental. Arreu de la pandè-
mia s’ha posat el focus so-
bre aquestes malalties, que 
durant molt temps han estat 
invisibilitzades i estigmatitza-
des. En parlem amb el doctor 
Daniel Vega, Psicòleg adjunt 
al Servei de Salut Mental i 
Addiccions del Consorci Sa-
nitari de l’Anoia.

Encara queda molt camí per 
recórrer en la visiblització 
de la salut mental, no? Enca-
ra hi ha molt estigma...
Especialment després de la 
pandèmia sembla que ha des-
pertat més interès. Després 
de les seqüeles físiques de la 
covid, ja s’està parlant bastant 
de les psicològiques. A Ca-
talunya, per exemple, fa poc 
es va aprovar el Pla Nacional 
de Prevenció del Suïcidi. Cal 
millorar i el Dia Mundial de 
la Salut Mental és una bona 
oportunitat per visibilitzar tot 
allò que falta per fer.

I pel que fa als joves, ens 
preocupem prou de la seva 
Salut Mental?
No hi ha un patró clar en 
aquest sentit. De fet també 
trobem la vessant contrària 

“El suïcidi és un fenomen que existeix i hem d’aconseguir que la 
gent sàpiga què fer si té aquest tipus de pensaments”

en alguns pares, la de preocu-
par-se en excés. Però sí que és 
cert que l’adolescència és una 
edat complicada en general. 
El que sí que estem veient úl-
timament és que molts joves 
busquen informació sobre sa-
lut mental a través de les xar-
xes socials i això fa que mol-
tes vegades es rebi informació 
errònia. També ens passa que 
alguns joves es van aïllant, 
prefereixen comunicar les se-
ves coses a través d’aquestes 
xarxes socials enlloc de fer-
ho en persona, i això els fa 
més vulnerables.

Què ha de fer un jove que 
creu que necessita tracta-
ment psicològic?
El més important és que ho 
parli amb la seva família o �ns 
i tot a l’escola, parlant-ho amb 

un adult que pugui guiar-lo. 
El següent pas ja seria anar al 
metge de família que tindrà la 
capacitat de valorar si ho ha de 
tractar un especialista en salut 
mental o si es pot seguir trac-
tant des de l’atenció primària.
Per altra banda, si som amics 
o familiars d’algú a qui veiem 
que no està del tot bé, l’hem 
de motivar a que demani aju-
da, aportant-li informació 
sobre què és un tractament 
psicològic, com funciona, etc.
Quan una persona no es sent 
bé ja ho sap, el problema és 
que encara hi ha estigma amb 
la salut mental i costa donar el 
pas de voler visitar un psicò-
leg, per exemple.

Segons dades del Consell 
Nacional de la Joventut de 
Catalunya, el suïcidi és la 
primera causa de mort entre 
joves de 15 a 34 anys, amb 
el doble de morts que les 
provocades per accidents de 
trànsit. Se n’hauria de parlar 
més?
El suïcidi és un problema sú-
per important actualment. 
Arrel de la pandèmia han 
augmentat arreu del món. I 
també han augmentat les au-
tolesions sense intenció suïci-
da. Aquestes autolesions van 
més enllà del “voler cridar 
l’atenció” que a vegades es diu 
és poc descriptiu i arriscat.
I sobre el que comentaves de 
parlar-ne més. És cert que 
durant molt de temps no s’ha 
fet gens, tant en l’àmbit pri-

vat com en mitjans de comu-
nicació. Però en els últims 
anys ja ha anat apareixent en 
sèries com “13 reasons why” 
i va tenir un gran impacte 
en cerques a Google. Però 
aquest impacte no té perquè 
ser negatiu, sinó que es pot 
educar a la població en què 
la ideació suïcida i el suïcidi 
és un fenomen que existeix i 
hem d’aconseguir que la gent 
sàpiga què fer si se li passen 
aquest tipus de pensaments 
pel cap.

S’ha començat a parlar més 
de la salut mental dels joves 
arran de la pandèmia, però 
les xifres de joves atesos per 
problemes psicològics no 
para de pujar des de ja fa 
molts anys.
De problemes de salut men-
tal sempre n’hi ha hagut. Ar-
rel de la crisi econòmica que 

Emergències:
•112
•Urgències de l’hospital més 
proper

Atenció telefònica:
•Teléfono de la Esperanza, es-
pecí�c d’ideació suïcida: 
717 003 717
•Telèfon de l’Esperança de 
Barcelona: 681 101 080 / 682 
900 500 / 682 300 003
•Telèfon de Prevenció del Su-
ïcidi (Aj. Barcelona ): 
900 925 555

Associacions a Catalunya:
•Salut Mental Catalunya - 
www.salutmental.org/
•ACPS (Associació Catalana 
per a la Prevenció del Suïcidi)
652 873 826 - info@acps.cat
www.acps.cat
•APSAS (Associació per a la 
Prevenció del Suïcidi i l’Aten-
ció al Supervivent) 699 861 
164 - apsascontacte@gmail.
com / www.apsas.org. 
•DSMA (Dol per Suïcidi, 
Mans Amigues) 722 188 404 - 
ds.mansamigues@gmail.com
www.dsmansamigues.org

On trobar ajuda:

comença el 2008 va haver-hi 
un canvi de dinàmica en els 
adults, amb moltes persones 
que van decidir el pas d’anar 
al psicòleg. Amb l’aïllament 
de la pandèmia hi ha hagut 
un impacte especialment im-
portant en joves i gent gran. 
El fet de no sentir-se recolzat 
fa que tota la relació social 
que deixen de tenir en “viu i 
en directe”, passen a tenir-la 
al món virtual i això sempre 
és més perillós per la salut 
mental.

Hi ha accions específiques 
a l’Anoia per sensibilitzar al 
voltant de la Salut Mental?
Precisament aquest cap de 
setmana es fan unes acti-
vitats al Teatre de l’Ateneu. 
Des del Consorci Sanitari 
també realitzem unes jorna-
des per sensibilitzar sobre 
aquests aspectes. I des de 
fa uns anys que també hem 
creat un espai de treball en-
tre professionals de la salut 
i professionals de l’educació 
on intentem buscar soluci-
ons al tema de les conductes 
suïcides. Aquest any, de fet, 
farem alguns taller per a for-
mar professionals de l’educa-
ció en aquest sentit. A més, 
al CSA liderem una impor-
tant línia de recerca en auto-
lesions, en què hem recollit 
mostres per estudiar aquesta 
conducta i com es pot millo-
rar la intervenció.

Entrevista a Daniel Vega, psicòleg adjunt al Servei de Salut Mental i Addiccions del Consorci Sanitari de l’Anoia

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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REDACCIÓ / LA VEU 

L a Ruta de l’home hon-
rat és una visita guia-
da per la Igualada del 

tombant dels segles XIX i X, la 
qual té com a �l conductor la 
vida de Joan Serra Constansó 
(Igualada, 1864 – Barcelona, 
1924). El passat diumenge, 3 
d’octubre, va tenir lloc la sego-
na i última jornada de la pro-
va pilot de la visita, creada pel 
periodista i escriptor Albert 
Rossell amb l’objectiu que si-
gui un producte turístic més 
ambiciós.
La ruta surt de la plaça de Pius 
XII i acaba a l’Ateneu Iguala-
dí. El recorregut, d’unes dues 
hores de durada, repassa la 
vida de l’home honrat, així 
com bona part del patrimoni 
històric de la ciutat, fent pa-
rada a punts com la basílica 
de Santa Maria, la plaça de 
l’Ajuntament, la capella de la 
marededéu de Montserrat, 
l’Estació Vella, l’antic Escorxa-
dor Municipal, l’Asil del Sant 
Crist, la Cotonera o l’Electra 
Igualadina.
A mig termini, l’esdeveniment 
es convertirà en una ruta de 
tres etapes per Igualada, Bar-
celona i el Vendrell, les tres 
ciutats on va viure o estiuejar 
Joan Serra Constansó. Està 
concebut com un producte 

Neix la Ruta de l’home honrat, nou 
producte turístic a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

A l Casal del Passeig de 
la Generalitat de Ca-
talunya, engeguem 

dos tallers per a gent gran:
Viure com jo vull i En forma, 
amb la voluntat de trencar l’aï-

turístic per atraure visitants a 
aquestes ciutats i que se’n be-
ne�ciïn comerciants, restaura-
dors i empreses culturals.
En total, 37 persones han gau-
dit de la visita guiada en les 
dues jornades de la prova pi-
lot, que ha tingut un marcat 
caire institucional. Així, hi 
han assistit regidors de l’Ajun-
tament d’Igualada, represen-
tants de l’Ateneu Igualadí, per-
sonal de la Biblioteca Central 
d’Igualada i de l’Arxiu Comar-
cal de l’Anoia, membres de la 
junta d’Igualada Comerç i la 
impulsora de la Festa Moder-
nista d’Igualada, entre d’altres 
participants.
Val la pena destacar que a la 
visita de diumenge van assis-
tir-hi vuit besnets i familiars 
de Joan Serra Constansó vin-
guts de Barcelona, el Vendrell, 
Sabadell i l’Escala. En de�niti-
va, bona part de les fonts que 
estan ajudant Albert Rossell a 

escriure la biogra�a novel·lada 
del personatge.
Del protagonista, cal destacar 
que Joan Serra Constansó va 
ser alcalde de la ciutat (1904-
1905), president de l’Ateneu 
Igualadí de la Classe Obrera 
(1890-1893 i 1903-1905) i ge-
rent de l’Electra Igualadadina 
(1903-1913). Té dos poemaris 
publicats —Tonterías i La bar-
ricada (ambdós de 1900) i tres 
llibres en prosa —Del viure 
alegre (1917), Quan jo tenia 
vint anys (1923) i el pòstum 
Mig segle de vida igualadina 
(1924). Com a periodista, va 
escriure en nombroses publi-
cacions locals i va dirigir El 
Igualadino. A Barcelona va 
excel·lir a la premsa satírica de 
l’època i va ser una de les pri-
meres plomes dels setmanaris 
La Campana de Gràcia i L’Es-
quella de la Torratxa, publi-
cacions on va popularitzar el 
pseudònim de Jeph de Jespus.

Tallers gratuïts per a gent gran al 
Casal del Passeig

llament social de les persones 
grans i incentivar el creixe-
ment personal per una vida 
millor i amb bona salut.
Els taller En Forma és els di-
mecres i divendres, de 17.15 
a 18.15 h, i Viure com jo vull, 
dimecres de 18.15 a 19.45 h.

Els tallers són gratuïts i s’im-
parteixen dins del programa 
de Gent Gran de l’Obra Social 
“La Caixa”.
Us animem a inscriure-us tru-
cant al 93 803 33 12 o presen-
cialment al Casal, al Passeig 
Verdaguer, 67.
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CAPELLADES / LA VEU

Aquest 12 d’octubre 
La Lliga de Capella-
des, celebra 120 anys 

d’història. 
Anomenada legalment “La 
Lliga Comercial, Industrial 
i Agrícola” i reconeguda pels 
vilatans/es com “La Lliga”, 
aquest espai social és dels 
més veterans de Capellades, 
un poble de 2,9 km2 i amb 
aproximadament 5.200 habi-
tants.
La societat va ser fundada 
el dia 12 d’octubre de 1901, 
formant la primera Junta 
Directiva el Sr. Josep Guash 
i Horts, com a President, 
el Sr. Isidre Soteras, com a 
Vicepresident, el Sr. Josep 
Esplugas, com a tresorer, 
comptador, el Sr. Antoni Po-
més, el Sr. Emili Vives, com a 
bibliotecari, Llorenç Miquel, 
secretari, i el Sr. Emili Santa-
cana, com a vicesecretari.
Els objectius de l’entitat en 
un inici eren la reunió dels 
elements comercials indus-
trials i agrícoles, la protecció 
i defensa de llurs interessos, 
propagar els coneixements 
que poguessin contribuir al 
seu desenvolupament i pros-
peritat, fomentar la instruc-
ció i els sentiments de frater-
nitat i mútua confiança entre 
els socis, socorre’ls en cas de 
malaltia i proporcionar-los 
un lloc agradable i diversió. 
Per aconseguir-ho van pro-
posar adquirir en propietat 
un edifici construït expres-
sament amb teatre i jardins, 
impartir classes gratuïtes per 
l’ensenyament d’idiomes, co-
merç, comptabilitat, dibuix i 
música, formar una bibliote-
ca, organitzar conferències 
sobre temes industrials, co-
mercials i agrícoles, celebrar 
vetllades literàries, musicals 
i teatrals. 
Va néixer amb la voluntat 
de ser un espai cultural i de 
lleure en una època on les 
societats, ateneus, corals i les 
primeres agrupacions espor-
tives eren els únics que oferi-
en entreteniment col·lectiu.
D’això fa 120 anys, però lla-
vors ja s’evidenciava la vo-
luntat de l’entitat en ser el 
nucli social de la vila.
Actualment, i tenint en 
compte l’època de crisi social, 

econòmica, i també política 
que ens envolta, l’entitat tor-
na a oferir les seves instal·la-
cions, Cafeteria, Restaurant, 
Teatre i Pati de La Lliga, als 
capelladins/-es i a les entitats 
de la vila, convertint-se en 
un punt de trobada on com-
partir cultura, activitats de 
lleure o simplement estones 
de família, amics i converses.
Tota aquesta activitat que 
mou la Lliga no podem obli-
dar que és gràcies al teixit 
associatiu, que des de fa 120 
anys i de forma continuada, 
ha fet que l’entitat es man-
tingui any rere any, superant 
alts i baixos, i les diferents 
circumstàncies històriques, 
polítiques i socials del segle 
XX i l’actual segle XXI.
Després d’uns anys de deca-
dència on l’entitat es va que-
dar tan sols amb 200 socis/
es, fa sis anys hi va haver un 
canvi de Junta de Govern 
que va recuperar els objec-
tius passats, actualitzant-los 
en el temps i millorant-los, 
sempre amb la voluntat de 
ser l’entitat social i cultural 
de la vila.

Una entitat més viva que 
mai
Actualment, La Lliga està 
més viva que mai, és una 
entitat sociocultural sense 
ànim de lucre, que en tres 
anys i gràcies al compliment 
dels objectius que es va po-
sar la nova Junta quant al 
foment de la participació, 
ha passat de tenir 200 socis/
es a tenir-ne 1270, unes 700 
famílies que donen suport i 
participen de les iniciatives 
proposades per La Lliga.

Avui, podem dir que La Lli-
ga és una entitat que porta 
un ritme trepidant, amb una 
programació quadrimes-
tral que inclou una trentena 

d’actes pensats per a tots els 
públics i edats, consistents 
en xerrades, sopars amb per-
sones d’interès social, cultu-
ral o polític, teatre, sortides, 
cinema, concerts, activitats 
per a infants, cursos, etc. I, 
sempre pensant en que els 
socis/-es de La Lliga en tre-
guin un profit participatiu.
La Lliga ha passat de tenir un 
pressupost deficitari, a tenir 
un pressupost per l’any 2021 
de gairebé 80.000€, gràcies a 

les subvencions rebudes i a 
la confiança que han dipo-
sitat els socis/es en l’entitat.
La Lliga organitza la seva 
programació en base a les 
propostes que preparen les 
persones que formen part de 
la comissió de programació, 
per aquesta raó s’acudeix 
a Fires com la de Tàrrega, 
Manresa, Igualada, Vic… i 
per propostes que ens arri-
ben de socis/es i entitats de 
la vila.
A més, la Lliga organitza 
activitats sensibilitzadores 
com per exemple en l’àm-
bit de la salut, i a través del 
Centre d’Atenció Primària 
s’han fet xerrades sobre la 
donacions d’òrgans, l’acti-
vitat física, la salut mental, 
i col·laboren conjuntament 
amb La Marató.

S’hi ha parlat de l’aigua, tema 
important per a la vila, i 
molts altres temes tenint en 
compte el calendari dels dies 
nacionals, internacionals i 
mundials (Dia Internacional 
de la Dona, Dia Internacio-
nal de l’Aigua, Dia Internaci-
onal de la Fibromiàlgia, Dia 
Internacional del Càncer,…)
Donen cabuda a les activi-
tats que les entitats fan a La 
Lliga: ja sigui a la Cafeteria, 
al Teatre al Saló Rosa -que 

La societat La Lliga de Capellades celebra 120 anys
s’ha comprat recentment- i 
al Pati.
Aquest mes s’acaba d’estrenar 
un nou projecte i és la recu-
peració del Cinema que de 
moment quinzenalment ofe-
reixen, amb la idea d’arribar 
a una programació setmanal 
durant l’any vinent. 
L’obertura del restaurant 
també ha estat un avenç per 
a l’entitat i tot recordant a 
molts arrendataris de la ca-
feteria, val a dir que l’estreta 
col·laboració amb l’arren-
datari actual, conjuntament 
amb el bon servei de tots els 
empleats, fan que els clients 
acudeixin al matí, migdia o 
vespre a gaudir de la bona 
cuina.   
L’entitat rep ajuts de la Ge-
neralitat, la Diputació de 
Barcelona i en estreta col·la-
boració amb l’Ajuntament 
de Capellades per mitjà d’un 
conveni signat l’any 1999, es 
van aconseguint la millora 
de les infraestructures i equi-
paments.

Celebració del 120è aniver-
sari  
Dins la programació setem-
bre-desembre s’hi ha inclòs 
una sèrie d’actes per celebrar 
el 120è aniversari . 
Per aquest dissabte dia 9, hi 
ha previst:
- 19:00h. Parlaments a càr-
rec de Pep Vallès, president 
de La Lliga; Pep Morella, 
president de la Federació 
d’Ateneus i Salvador Vives, 
alcalde de Capellades.
- 19:30h. Conferència 120 
anys d’història, a càrrec 
del capelladí Jordi Castellví             
Girbau, doctor en Antropo-
logia Social i Cultural i pro-
fessor de la UAB. 
- 20:30h. Refrigeri musical
al pati i brindis de celebració 
acompanyats d’Eva Sabater 
i Susanna Basart que faran 
un recital de piano a quatre 
mans. 
- 21:00h. Castell de focs tirat 
per Dimonis de Capellades. 

Des de la junta es vol fer un 
reconeixement molt sincer a 
totes les juntes que ho han fet 
possible i a tots els socis i sò-
cies que al llarg dels anys han 
aconseguit que La Lliga de 
Capellades, celebri 120 anys 
amb plena activitat.   
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Castellolí destinarà �-
nalment una parti-
da de 10.000 euros a 

crear un gimnàs municipal. 
Aquesta ha estat la proposta 
guanyadora dels Pressupos-
tos Participatius del 2021. Ha 
rebut 37 vots a favor, superant 
així l’altre projecte �nalis-
ta, que era recuperar l’antiga 
Font del Poble (ubicada sota 
el parc de les escoles) i que ha 
rebut 25 suports. Les votaci-
ons es van tancar ahir i han 
determinat que els castello-
linencs prefereixen disposar 
d’un espai on practicar es-
port. De fet, aquest projecte 
ja es va presentar als Pressu-
postos Participatius de l’any 
passat i va rebre un bon nom-
bre de suports, malgrat que 
�nalment no va quedar entre 
les idees �nalistes.
L’Ajuntament va rebre un to-
tal de 13 propostes per als 
Pressupostos Participatius 
d’enguany, de les quals en va 
acceptar quatre. Dues d’elles 
ja van quedar descartades 
després de la primera fase 
de votacions: consistien en 
millorar l’accés d’entrada a 
l’església i restaurar i millorar 
la senyalització de fonts i bar-
raques. La tercera, recuperar 
la Font del Poble, va quedar 
�nalista juntament amb la 
creació del gimnàs, però no 
ha acabat obtenint prou vots 
a favor. En total, 62 persones 
han participat en l’elecció de 
la proposta guanyadora.
El nou gimnàs públic s’ade-
quarà al local El Centre. 
Aquests mesos d’octubre i 
novembre es condicionarà 

l’espai i s’hi instal·laran les 
màquines. L’alcalde, Joan Ser-
ra, valora que “és molt posi-
tiu que els veïns i veïnes de 
Castellolí vulguin tenir un 
espai per cuidar-se, perquè 
fer esport és salut”. En aques-
ta línia, el batlle destaca que 
disposar d’un gimnàs “és un 
pas més per seguir dotant el 
municipi d’instruments per-
què la gent pugui estar en for-
ma i invertir en la seva salut, 
i esperem que aquest projecte 
sigui benvingut per tothom”.
La proposta se suma a les al-
tres activitats i instal·lacions 
esportives de què disposa 
Castellolí, com ara el polies-
portiu, les pistes de pàdel i 
de tennis d’Els Pinyerets, el 
circuit de Pumptrack i de 
Biketrial, l’skatepark, la zona 
esportiva per a la gent gran i 
el parc de l’Embut, on es po-

Castellolí destinarà el Pressupost 
Participatiu del 2021 a crear un 
gimnàs municipal

den realitzar activitats a l’ai-
re lliure, entre d’altres. Totes 
aquestes iniciatives podran 
fer ús del nou gimnàs, i també 
els cursos educatius que orga-
nitza l’Ajuntament i que co-
mencen dilluns vinent, amb 
diversitat d’activitats esporti-
ves com ara ioga, pàdel, gim-
nàstica correctiva, ciclisme o 
hipopressius, entre d’altres.
De cara a l’any vinent, l’al-
calde avança que es millo-
rarà el procés de votació 
per “fer-ho més fàcil, ja que 
sabem que l’eina tecnològi-
ca que s’ha utilitzat no és la 
millor i per això vam habili-
tar que també es pogués fer 
telefònicament a través del 
consistori”. Des de l’Ajunta-
ment agraeixen la partici-
pació dels veïns i veïnes de 
Castellolí en els Pressupos-
tos Participatius del 2021.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Amb la tardor emergent 
ens traslladem a la co-
marca del Bages, fent 

una caminada a prop de Mo-
nistrolet i gaudint d’una mati-
nal que ens duu per moments 
per la Riera de Rajadell.
Sortim a les 7 del matí amb 
els cotxes �ns on em d’iniciar 
la nostra caminada, som 25 
excursionistes els que volem 
gaudir de la ruta que ens han 
preparat els nostres companys. 
Les cases modernistes que 
anem trobant pel camí ens 
animen a fer comentaris di-
versos, intentant posar histo-
ria l que s’amaga dins de les 
seves parets, sota unes tau-
lades d’acurat disseny i murs 
en�lats per evitar els ulls 
aliens.
Es una ruta circular d’uns 14 
kilòmetres, no gaire compli-
cada, ideal per fer una sortida 
matinal con hem fet nosaltres.
Ens fem la foto de grup al 
Gorg Blau. 

Hem d’agrair als companys 
Josep M Tort i Joaquim Grau 
que ens han fet gaudir molt 
d’aquesta bonica sortida.
La propera sortida serà el diu-
menge 24 d’octubre, anem al 
congost de Collegats (Pallars 
Jussà i Subirà), és una for-
mació geològica de 5 kms. de 
llargada creada pel riu No-
guera Pallaresa. Té unes im-
pressionants parets verticals i 
en el punt més alt, la Geganta 
Adormida, el desnivell sobre 
el riu supera els 600 metres 
d’alçada. Sortim amb cotxes, 
des del lloc habitual a  les 7h.  
del matí i tornem a les 18h. 
Si s’utilitza un cotxe aliè, es 
recomana pagar al xofer 4€. 
Les inscripcions es poden fer 
el dijous  de la setmana de la 
sortida de 19:00 a 20:30 al C/ 
Montserrat, 28 (Restaurant 
Nou) de Vilanova del camí, 
en aquests moments es reco-
mana que no sigui presencial, 
es pot fer al 93 803 43 88 i 627 
646 512,  WhatsApp, cevca-
mi@hotmail.com i Facebook.

Natura i modernisme amb 
la Colla excursionista de 
Vilanova del Camí
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CONCA / LA VEU

En només una setma-
na, l’Ajuntament de 
Montbui i l’Incasòl han 

anunciat la compra de sòl in-
dustrial de la Conca d’Òdena 
per part de tres noves empre-
ses, que properament s’instal-
laran a la comarca.
D’una banda la paperera Tex-
paper Service SL, que ha ad-
quirit 5.500 metres quadrats al 
polígon “Plans de La Tossa” de 
Santa Margarida de Montbui 
per poder-hi traslladar la seva 
producció i o�cines. Es pre-
veu que crearà una quinzena 
de llocs de treball i estarà en 
funcionament l’estiu de 2022. 
Al mateix polígon s’hi instal-
larà també l’empresa Agile Ca-
pital, que ha signat amb l’In-
casòl un contracte d’arres de 
dues parcel·les de 12.546 m2 
per expandir el seu negoci. I 
poques hores després, aquest 
dimarts s’ha conegut que l’em-

presa Romero Polo, del sector 
de la construcció, s’instal·la en 
2 parcel·les del polígon Riera 
de Castellolí de Vilanova del 
Camí i generarà prop de 50 
llocs de treball.
Per la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena (MICOD), 
que treballa activament a tra-
vés de l’O�cina de Captació 
d’Inversions per atreure noves 
empreses al territori, es tracta 
d’una magní�ca notícia ja que 
l’arribada de noves empreses 
té un impacte en la creació 
d’ocupació directa i indirecta 
i dinamitza l’economia del ter-
ritori. A més, posa de relleu, 
d’una banda, l’interès creixent 
de moltes empreses per instal-
lar-se a la Conca d’Òdena, que 
té una situació geogrà�ca i de 
comunicacions privilegiada, i 
de l’altra també posa de ma-
nifest que cada vegada queda 
menys sòl industrial dispo-
nible i que cal fer a�orar sòl 
industrial de gran format, tal 

La MICOD celebra l’arribada de tres noves empreses a la Conca 
d’Òdena i recorda que falta sòl de gran format

i com proposa el Pla Director 
urbanístic d’Activitat Econò-
mica de la Conca d’Òdena, 
per tal de poder respondre a la 
demanda de grans empreses.
La MICOD insisteix que 

aquest sòl només pot anar 
destinat a aquelles empreses 
responsables mediambien-
talment, socialment i com-
promeses amb la creació de 
llocs de treball de qualitat, i 

recorden que la implantació 
de grans empreses generaria 
un efecte tractor que perme-
tria l’ocupació de les parcel-
les de petit format que enca-
ra restin desocupades.

ÒDENA / LA VEU

L’ajuntament d’Òde-
na ha editat una nova 
agenda que recull tots 

els cursos i tallers que es du-
ran a terme al municipi du-
rant el curs 21-22, d’octubre a 
juny. Es tracta d’una progra-
mació de més de 50 propos-
tes molt diverses; formatives, 
culturals, esportives, educati-
ves...  un ampli ventall d’acti-
vitats per a totes les edats.
Després d’un any i mig en 
què la vida social, cultural, 
esportiva i recreativa s’ha vist 
afectada, ara més que mai cal 
que la ciutadania torni a co-
hesionar-se, compartir espais 
i crear vincles.
Els centres cívics i equi-
paments municipals estan 

preparats per acollir les ac-
tivitats que es realitzaran se-
guint el protocol pel que fa a 
la prevenció de la covid-19 
que s’adaptarà  a cada un 
dels espais i a l’activitat en 
concret, i també se seguirà 
les mesures individuals de 
les persones que assisteixen 
a les activitats.
Les inscripcions es podran 
formalitzar de dues maneres: 
de forma presencial a l’Ajun-
tament i al Centre Cívic del 
Pla, o a través d’Internet, a 
través de la pàgina de l’Ajun-
tament d’Òdena.
L’agenda es distribueix gra-
tuïtament a tots els domicilis 
d’Òdena i es pot trobar en 
els equipaments municipals 
i també es pot consultar a la 
web de l’Ajuntament.

Sobre el període 
d’inscripcions dels cursos 
i tallers 2021-2022 a ÒdenaLA POBLA DE C, / LA VEU

Al llarg del matí d’aquest 
diumenge 3 d’octubre 
la Pobla de Claramunt 

reprenia la celebració de la seva 
Exposició-Fira d’Art després 
que l’any anterior no pogués 
tenir lloc la XIII edició per cul-
pa de la pandèmia. La proposta 
rebia una molt bona acollida, 
especialment en les últimes 
hores amb una notable pre-
sència de públic en l’entorn del 
carrer Major. Allà, les persones 
assistents han pogut veure i ad-
quirir en els diferents estands 
que formaven la �ra pintura, 
bijuteria, pastissos creatius, 
maquetes de carros, fotogra�a, 
patchwork o marroquineria. A 
més, també hi assistia l’associ-
ació Kimo-Kap Catalunya que 
crea bandanes per a infants en 
tractament oncològic.

Bona acollida a la Fira-Exposició d’Art 
de la Pobla de Claramunt

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

Un grup de 15 per-
sones voluntàries 
ha iniciat aquest di-

marts, a la tarda, el treball de 
camp del projecte Llegim el 
Riu, en un tram del riu Ano-
ia, en la passera que queda 
darrere de l’Ajuntament. El 
grup de recerca de FEHMlab 
del departament de Biologia 
Evolutiva, Ecologia i Ciències 
Ambientals de la Universitat 
de Barcelona van dirigir la 
sessió d’estudi i recollida de 
mostres d’aigua.
El projecte està impulsat per 
la Diputació de Barcelona de 
la mà de les biblioteques i les 
regidories de Medi Ambient 
dels municipis on es desenvo-
lupa l’acció. Es presenta com 
una oportunitat per consci-

El grup de voluntaris comença a fer 
‘l’estudi de lectura’ de l’aigua del riu 

enciar la ciutadania i treballar 
en la preservació de l’entorn 
natural i concretament, mi-
llorar la qualitat dels rius.
Els resultats obtinguts es do-
naran a conèixer en una ses-
sió de retorn amb els matei-

xos voluntaris, que tindrà lloc 
a principis de l’any 2022. Els 
voluntaris faran propostes 
d’acció per ser incorporades 
en les polítiques públiques de 
gestió i conservació del patri-
moni �uvial.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

La primera festa dels 
animals de companyia 
organitzada per la re-

gidoria de Sanitat va aplegar, 
diumenge, tant al matí com 
a la tarda, una bona partici-
pació en els actes programats 
per sensibilitzar la ciutadania 
en la cura i protecció dels ani-
mals.
Al llarg del matí, el bon am-
bient de públic va acompa-
nyar la petita fira d’entitats al 
Parc Fluvial de Vilanova del 
Camí. Una desena de para-
des de protectores, associaci-
ons i empreses van oferir in-
formació sobre la seva tasca 
i servei, a banda de realitzar 
diferents tallers que van te-
nir molt bona acollida.
La marxa canina va ser força 
concorreguda i tots els par-
ticipants van rebre l’obsequi 
d’una ampolla -per portar ai-
gua amb vinagre- per diluir 
els orins, així com un val de 
8 € de compra de menjar per 
a les mascotes. 

A continuació es van fer di-
ferents xerrades sobre la res-
ponsabilitat que comporta te-
nir un animal de companyia i 
les adopcions responsables. I 
per �nalitzar, El Racó de Milú 
va oferir una classe d’ensinis-
trament caní en positiu que 
va permetre intercanviar opi-
nions i resoldre dubtes.
Durant tot el matí es van re-
alitzar tallers que van tenir 
molt bona acollida, com a�r-
ma Carlota Silva, i l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí 
va ver diferents sortejos de 
productes per a mascotes.
La recaptació dels 148 € del 
matí se suma també als 400 € 
més aconseguits de les entra-
des de la gala solidària que es 
va a la tarda, a Can Papasseit. 
De la mà de Laia Esquinas, 
un grup de monologuistes de 
Comedia en acción (entitat 
sense ànim de lucre) van fer 
passar una divertida estona a 
unes vuitanta persones.
En total, els 548 € recollits a la 
festa es dedicaran al benestar 
dels animals del municipi.

Bon ambient i participació 
compromesa en la Festa dels 
animals de companyia

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova 
del Camí ha obert dues 
licitacions aquest dime-

cres. D’una banda, per a la con-
tractació de les obres de la pri-
mera fase del projecte modi�cat 
del bar de les piscines de Can 
Titó, i de l’altra, les obres de la 
segona fase del cobriment de la 
pista multijocs, també a la zona 
esportiva Can Titó.
El projecte modi�cat del bar 
de les piscines ha introduït un 
canvi d’ús de l’edi�ci. La planta  
baixa  es  continuarà  dedicant 
a bar i altres serveis  públics del 

parc �uvial, i també està pro-
jectat fer en aquesta planta, una 
sala polivalent municipal. A la 
primera planta, s’hi ubicarà una 
sala de gimnàs amb màquines i 
uns vestuaris, i a la terrassa ex-
terior -entre la piscina i la planta 
baixa-  s’hi ubicaran dues pistes 
de pàdel. Les obres que han sor-
tit a licitació ocuparan la planta 
baixa i tenen un pressupost de 
547.000 € més IVA.

Surt a licitació la segona fase 
de les obres per cobrir la pista 
multijocs de la zona esportiva 
Can Titó
Aquest dimecres també s’ha 

obert la licitació per a la segona 
fase de les obres per a cobrir la 
pista multijocs de la zona espor-
tiva Can Titó. Aquestes obres 
consistiran en la construcció de 
les cobertes i de les estructures 
laterals de la pista poliesportiva 
amb planxes metàl·liques i mi-
croperforades. L’obra té un pres-
supost de licitació de 58.293,97 
€ més IVA.
Els plecs de clàusules tant admi-
nistratives com tècniques dels 
dos projectes es poden consul-
tar al Per�l del Contractant de 
l’Ajuntament. I les propostes es 
poden fer arribar a l’Ajuntament 
�ns al 25 d’octubre a les 14:00 h. 

L’Ajuntament licita les obres de la 
primera fase del bar de les piscines i la 
segona de la pista multijocs 

l’especialista per al teu vehicle
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MONTBUI / LA VEU

Deu anys després d’in-
augurar-se, el po-
lígon montbuienc 

“Plans de La Tossa” acollirà, 
per �, activitat industrial.
Durant els darrers dies es 
con�rmava que l’empresa 
igualadina Texpaper Service 
SL traslladarà la seva produc-
ció i o�cines �ns el polígon 
de Santa Margarida de Mont-
bui, “Plans de La Tossa”. 
La superficie de l’empresa 
serà de 5.500m2 distribu-
ïts en dues naus de disseny 
equipades amb les últimes 
tecnologies. D’aquesta ma-
nera preveuen duplicar la 
seva producció en els pro-
pers anys. 
Així es va donar a conèi-
xer després d’una reunió 
mantinguda a l’Ajuntament 
montbuienc i en la que van 
participar Luis Farré (funda-
dor) i Joan Coll (gerent de 
l’empresa), que es van trobar 
amb l’Alcalde montbuienc Je-
sús Miguel Juárez, la primera 
Tinent d’Alcalde Coral Váz-
quez, el regidor de Promoció 
Econòmica Jordi Bòria Taixé, 
i diferents responsables de 
l’àrea tècnica de l’Ajuntament 
de Montbui. 
Texpaper Service, fundada 
l’any 1994 per Luis Farré, es 

dedica a aconseguir soluci-
ons modernes i innovadores 
de paper per a empreses de 
la indústria textil del tall i 
confecció, destacant el paper 
d’impressió sense coating i el 
paper de calandra. Es tracta 
d’una empresa especialitzada 
en paper de protecció per a 
la sublimació, un sector d’alt 
valor afegit i que ocupa un 
nínxol de mercat molt espe-
cí�c. Texpaper té més de 25 
anys d’experiència, més de 
1000 clients actius, exporta a 
62 països i va vendre durant 
l’any 2020 més 150 milions de 
metres quadrats de paper. 
Texpaper Service SL dispo-
sa d’oficines amb departa-
ments de vendes, exportació, 
logística, atenció al client i 
administració general. Pre-

cisament el departament 
comercial és un dels que es 
preveu que pugui créixer 
més amb el trasllat al polígon 
montbuienc. Segons fonts de 
l’empresa, si es compleixen 
les previsions, l’empresa po-
dria crear una quinzena de 
llocs de treball a partir del 
canvi d’ubicació i l’ampliació 
de les seves instal·lacions de 
producció i oficines.
L’empresa està ubicada al po-
lígon Les Comes d’Igualada 
–carrer Gran Bretanya-, però 
un creixement del 20 per cent 
anual ha fet que tinguessin la 
necessitat d’ampliar les seves 
o�cines i l’espai de producció. 
Tant Luis Farré com Joan Coll 
per part de Texpaper Service 
van mostrar-se convençuts 
de poder començar l’activi-

Texpaper Service SL, primera empresa que s’instal·larà al polígon 
dels Plans de la Tossa, a Montbui 

tat durant l’any 2022, “el més 
aviat possible, sempre que 
poguem realitzar tota la tra-
mitació administrativa i de 
permisos de forma àgil”. De 
la seva banda, els responsa-
bles municipals van agrair als 
dirigents de Texpaper la seva 
aposta pel polígon mont-
buienc i van garantir el re-
colzament necessari a tots els 
nivells per garantir un òptim 
desplegament i funcionament 
de l’activitat industrial en el 
territori. Les autoritats mont-
buienques també van oferir 
també els serveis d’ocupació 
depenents de l’Ajuntament 
per tal de poder garantir for-
mació i per�ls professionals 
idonis en el territori.
Val a dir que durant els dar-
rers mesos s’han formalitzat 
diferents compres de parce-
l·les i terrenys en el polígon 
“Plans de La Tossa”, un fet 
que podria comportar en els 
propers mesos, anuncis im-
minents d’implantació de no-
ves empreses i propers inicis 
d’activitats al polígon mont-
buienc. A hores d’ara està en 
tràmit, i per començar obres, 
diferents empreses que ocu-
paran un total de 72.500 me-
tres quadrats.
També actualment l’IN-
CASÒL, el màxim promotor 
de les parcel·les del polígon, 

ha venut l’última parcel·la 
de gran format que tenia en 
venda. Només falta una de 
1.200 metres quadrats. Per 
tant, com expliquen fonts 
municipals, es pot considerar 
que la promoció del polígon 
montbuienc ha estat un èxit 
des que a �nals de l’any pas-
sat des del Departament de 
Promoció Econòmica i Ser-
veis Tècnics es va exigir i es 
va realitzar l’obra de connexió 
d’aigua al polígon. Aquesta 
obra va ser clau per tal que el 
polígon montbuienc disposés 
de tots els serveis per iniciar 
qualsevol activitat. 
De fet, Texpaper Service SL 
va haver de comprar de com-
prar els terrenys a un privat. 
Fins aleshores, cap empresa 
podia establir-se al polígon, 
ja que no disposava de tots 
els serveis.

L’INCASÒL anuncia la 
venda de dues parcel·les del 
sector Plans de La Tossa  a 
l’empresa Agile Capital SL
D’altra banda, l’INCASÒL 
feia oficial aquest dimarts 
a través de les seves xarxes 
socials la venda de terrenys 
del polígon montbuienc a 
l’empresa Agile Capital SL. 
Es tracta d’una adquisició 
de sòl de més de 12.500 me-
tres quadrats.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Diumenge passat va 
tenir lloc l’acte po-
pular i protocolari 

d’inauguració de la Plaça del 
Pi, espai emblemàtic del bar-
ri del Pi, i que s’ha remode-
lat durant els darrers mesos, 
amb una inversió propera als 
96.000 euros.
Durant l’acte, que va comp-
tar amb la participación d’un 
centenar de veïns i veïnes del 
barri, es va apro�tar per rees-
trenar un element simbòlic, 
el monòlit-guitarra dedicat 
a un dels fundadors del bar-
ri, Manuel Morales, que data 
de 2008, i que ha restaurat de 
forma excel·lent Sara Berzo-
sa, responsable d’Ars Anti-
qua. Aquest element d’home-
natge s’ha traslladat a un lloc 
central de la plaça d’entrada 
al barri.
Van prendre part en l’acte 
d’inauguració, cronològica-

ment, el regidor d’Urbanisme 
montbuienc Adrià Castell-
tort, el director d’obra Josep 
Maria Villavieja, la regidora 
de Cultura, Festes i Gent Gran 
Sara Bergantiño, la restaura-
dora de l’escultura-guitarra 

Inaugurada la nova plaça del Pi

Sara Berzosa, el president de 
l’Ateneu del Pi Antonio López 
Matas i l’Alcalde montbuienc 
Jesús Miguel Juárez.
Val a dir que que va amenit-
zar l’acte musicalment el grup 
“Els Trobadors de Montbui”.

MONTBUI / LA VEU

La regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament mont-
buienc organitza el cicle 

d’activitats culturals de tar-
dor. Les activitats començaran  
aquest dissabte amb la repre-
sentació teatral “Per � sol”, a 
càrrec de Carles Sans (“El Trici-
cle”). La funció es podrà veure 
a la Sala Auditori Mont-Àgora a 
partir de les 11 de la nit. El preu 
de les entrades és de 10 euros. 
“Per � sol” és un espectacle 
que tots els seguidors de Tri-
cicle voldran veure perquè en 
ell s’expliquen els secrets d’una 
companyia molt estimada que 
ha fet rècord de públic allà on 
ha actuat.
El diumenge 10 d’octubre a par-
tir de les 6 de la tarda es farà la 
projecció de la pel·lícula d’aven-

tures i fantasia “Jungle Cruise”. 
Es tracta d’un �lm espectacular, 
amb elements sobrenaturals i 
que farà les delícies de grans i 
petits. El preu d’aquesta activi-
tat de cinema familiar és de 3 
euros.
El divendres 22 d’octubre a 
partir de les 9 de la nit arri-
barà el torn del monoleguista 
i humorista Sergio Fernández 
“El Monaguillo”, un autèntic 
especialista en treure somriu-
res a tothom. “El Monaguillo” 
portarà �ns a Montbui el seu 
espectacle “Sólo lo veo yo”. El 
preu de l’entrada per a aquesta 
sessió és 10 euros.
I el diumenge 24 d’octubre a 
partir de les sis de la tarda es 
farà la projecció de cinema 
familiar Cruella, pel·lícula de 
Disney. El preu d’aquesta acti-
vitat és de 3 euros. 

Teatre i cinema, aquest 
cap de setmana a 
Mont-Àgora
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PIERA / LA VEU

El proper dijous 14 d’oc-
tubre a les 18.30h a la 
Biblioteca de Piera l’es-

criptora i pedagoga Eva Bach 
exposarà les claus per a una 
gestió emocional saludable, 
eines i recursos per calmar 
les emocions ingrates, pertor-
badores o difícils i aportarà 
propostes pràctiques, recur-
sos útils i aprenentatges i ac-
tituds essencials per al benes-
tar emocional dels i les joves. 
L’autora presentarà breument 
i signarà exemplars del seu 
darrer llibre Mares i pares in-
�uencers que ha escrit amb la 
Montse Jiménez, on partint 
de la seva experiència com a 
mares i educadores, així com 
de les aportacions de profes-
sionals de diversos àmbit ens 

mostren a través de 50 idees 
com obrir-nos a noves ma-
neres d’entendre la vida, les 
relacions, els estudis, l’amor, 
la sexualitat, l’amistat, la feli-

Xerrada sobre la gestió emocional en 
els joves, a Piera

PIERA / LA VEU

Els grups municipals 
PSC, Ara es Demà i 
Junts per Piera han 

presentat i aprovat, per una-
nimitat al consistori, una mo-
ció que reclama una millora 
de la formació professional 
a la comarca i, en concret, a 
l’Anoia Sud. L’origen d’aques-
ta es troba a les Joventuts 
Socialistes de l’Anoia, que hi 
han i identi�cat una man-
ca de places a diferents cen-
tres i una taxa d’atur juvenil 
elevada. L’impediment que 
molts joves s’hagin quedat 
en el darrer curs sense plaça 
per formar-se ha estat la mo-
tivació principal d’iniciar la 
moció.
Un altre aspecte a remarcar 
és el factor desplaçament. 
Al voltant del 40% dels es-
tudiants de l’Institut Milà i 
Fontanals provenen, majo-
ritàriament, de l’Anoia Sud. 

La di�cultat per arribar a 
Igualada en transport públic 
des dels barris que envolten 
el nucli de Piera ha estat un 
motiu afegit per reclamar mi-
llores pels centres locals. En 
concret, per l’Institut Guino-
varda de Piera, on es dema-
na, no tan sols un increment 
de les places, sinó també una 

millora en l’oferta formati-
va actual, com per exemple, 
que es comenci a impartir la 
formació de grau superior la 
qual actualment manca.
D’aquesta manera, s’espera 
que la Generalitat estudiï la 
proposta de moció i la pu-
gui posar en marxa de cara al 
curs vinent.

L’Ajuntament de Piera aprova per 
unanimitat una moció en millora de la 
formació professional a l’Anoia Sud

citat, les emocions, els valors, 
les prioritats, el futur i tota 
una sèrie de temes que ens 
descol·loquen perquè capgi-
ren els nostres plantejaments.

CARME / LA VEU

El passat divendres 1 
d’octubre de 2021, el 
municipi de Carme va 

commemorar el quart aniver-
sari de l’1 d’octubre amb diver-
sos actes que es van estendre 
durant tot el cap de setmana. 
El mateix divendres, una cin-
quantena de persones es van 
aplegar davant de l’Ajunta-
ment i l’Escola a les 20:00h, el 
mateix espai on ara fa quatre 
anys es va poder votar, per es-
coltar la lectura del manifest 
de l’Associació de Municipis 

per la Independència (AMI) 
i una selecció de poemes d’en 
Joan Brossa del llibre Poemes 
de Combat de l’any 2019.
Diumenge 3 d’octubre es va 
celebrar una xerrada-col·lo-
qui al Casal de Carme a càrrec 
del professor i escriptor Joan 
Pinyol. Una vintena de veïns 
i veïnes van poder escoltar el 
seu testimoni a través del seu 
llibre Avi, et trauré d’aquí!, al 
qual rememorar la seva lluita 
per evidenciar uns fets que no 
han de caure en l’oblit i que 
tenen un sentit humanitari i 
emocional.

Carme commemora el 
quart aniversari de l’1-O

PIERA / LA VEU

E l passat dissabte, dia 2 
d’octubre, es va donar 
el tret de sortida al 

Concurs de Teatre Amateur 
Vila de Piera, que aquest any 
arriba a la seva 45a edició. 
Es tracta d’un certamen or-
ganitzat de forma conjunta 
per la Comissió de Teatre i 
l’Ajuntament de Piera i que 
s’oferirà durant els mesos 
d’octubre i novembre al Tea-
tre Foment. 
La primera representació va 
anar a càrrec del Grup de te-
atre cassanenc, de Cassà de la 
Selva, amb la seva obra Litus, 
dirigida pel Marc Ciurana i 
interpretada per Robert Bat-
llosera, Josep Maria Martí, 
Emma Martí, Carles Alsina i 
Àlex van Whije. Prop d’una 
vuitantena de persones van 
assistir-hi com a públic, entre 
les quals hi havia el jurat del 
concurs i els membres de la 
junta de la Comissió de Tea-
tre. L’obra explicava la història 

d’uns amics que es retroben 
després de la mort d’en Li-
tus en un accident de cotxe. 
El que havia de ser una reu-
nió per parlar de l’amic mort 
es converteix en una vetllada 
durant la qual es descobreixen 
els seus secrets més íntims. 
El Teatre Foment va complir 
amb totes les mesures sanità-
ries de prevenció per la covid. 
Fins al proper 27 de novem-
bre s’oferiran vuit represen-
tacions més. La propera 
serà dissabte 9 d’octubre a 
les 19 hores, quan el Grup 
de teatre Anem de Canto, 
de Sant Joan de Vilatorrada 
oferirà la comèdia romànti-
ca Super Trouper.

Tret de sortida del 45è 
concurs de Teatre de 
Piera

Es necessita dependent/a 
per la xarcuteria Esquius.

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

EMPRESA IGUALADINA
NECESSITA PERSONA

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

o bé registrecurriculum@gmail.com

Per al departament
comptable - fiscal 

i laboral.
Mitja jornada.
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CAPELLADES / LA VEU

Després de l’aturada 
estiuenca, i amb les 
condicions sanitàri-

es més obertes, la Biblioteca 
El Safareig torna a oferir una 
programació cultural.
Aquest octubre és el mes de la 
salut mental i per això s’han 
preparat 3 activitats i un 
centre d’interès sobre aquest 
tema, amb materials que es 
poden endur en préstec.
La primera proposta serà per 
a nens i nenes, el dijous 14 oc-
tubre amb una Hora del Con-
te sobre “Fem por a la por”, a 
càrrec de Judith Navarro, de 
la Petita Companyia. És una 
sessió de narració oral per a 
totes aquelles persones va-
lentes que, de vegades, tenim 
por.  Es recomana per a un 
públic a partir de 4 anys i es 

farà a les 6 de la tarda amb 
reserva prèvia a la mateixa 
Biblioteca.
La segona activitat també serà 
per a infants, el dimarts 19 
d’octubre a les 6 de la tarda i 
també amb reserva prèvia per 
controlar l’aforament, quan 
també es tornarà a oferir el 
club de lectura Petits Lectors 
per a nens de 5-8 anys
La darrera serà el dimarts 26 
d’octubre, a les 7 de la tarda,  
amb una xerrada del psicòleg 
Jose Fernández Aguado sobre 
“Estratègies per al benestar 
emocional després de la pan-
dèmia”. Parlarem de com la 
pandèmia ens ha fet adonar 
de la nostra vulnerabilitat, i 
com ens afecta aquesta cons-
ciència, i què podem fer per a 
adaptar-nos i sortir enfortits. 
Cal reserva prèvia a la matei-
xa biblioteca.

Comença l’activitat a la 
Biblioteca El Safareig 
amb dues propostes

CAPELLADES / LA VEU

Aquest mes de setembre 
s’ha fet més d’una cin-
quantena de trobades 

entre la tècnica de joventut, 
Alícia Benito, i les famílies i 
joves que han demanat suport 
en la tramitació de les beques 
del Ministerio i la Generalitat 
de Catalunya.
Aquest és un servei anual de 
suport que té sempre una alta 
demanda, especialment du-

rant la tramitació, però que 
també és obert al llarg del curs 
amb els dubtes que van sortint 
conforme avança el procés.
Cal també recordar que pro-
perament s’obriran a Capella-
des dues noves convocatòries 
d’ajuts. A partir del 13 d’octu-
bre es podrà sol·licitar l’ajut 
per a activitats extraescolars 
esportives i a partir del 25 
els ajuts per al transport dels 
joves que cursin estudis no 
obligatoris.

Punt de suport per a la 
tramitació de beques

CAPELLADES / LA VEU

Dins els actes de la Setmana de 
la Música, del 20 al 28 de no-
vembre, a Capellades es comp-
tarà amb l’actuació d’El Petit de 
Cal Eril, el dissabte 27 de no-
vembre a dos quarts de 9 de la 
nit, al Teatre de La Lliga.
“N.S.C.A.L.H.” és el seu vuitè 
disc, sigles que amaguen la fra-
se “No Sabràs Com Acabarà La 
Història”, i una nova mostra de 
la seva cerca constant del can-
vi, sense importar-li les conse-
qüències, per crear un discurs 

propi i intransferible.
Les entrades es poden comprar 
a 12 € a entrapolis.com (9 amb 
els descomptes habituals)

El Petit de Cal Eril 
presenta el nou treball a 
Capellades

CAPELLADES / LA VEU

El darrer dimecres d’oc-
tubre s’ha fet una sessió 
extraordinària del Ple 

de l’Ajuntament de Capellades 
amb un únic punt a l’ordre del 
dia: l’adjudicació de les obres 
corresponents al projecte de 
remodelació dels vials dels car-
rers d’Oló, Amador Romaní, 
Plaça de Sant Jaume, Canaleta, 
Magina Carme i part del carrer 
d’Onze de Setembre del muni-
cipi de Capellades.
L’alcalde, Salvador Vives, va ex-
plicar com una empresa de les  
presentades va quedar descar-
tada per defectes administra-
tius i una altra per baixa teme-
rària. Els regidors van coincidir 
en destacar que aquest és un 
projecte llargament demanat 

S’adjudica la reurbanització del casc 
antic de Capellades

per tots els grups ja que la re-
cuperació del centre històric 
de Capellades és gairebé una 
urgència, que cal començar 
per aquests primers carrers 
proposats i després continuar 
per els altres que ara no estan 
detallats. 
L’alcalde també va explicar que 

cal tenir l’obra adjudicada per 
tenir més punts en la valoració 
de la Diputació de Barcelo-
na, que pot donar els recursos 
econòmics per aquest 2021, el 
2022 o el 2023. Hi van votar a 
favor els quatre grups munici-
pals d’ERC, VdC, JxC i el PSC i 
es va abstenir Ciutadans.

CAPELLADES / LA VEU

Aquest 15 d’octubre 
Capellades retrà no-
vament homenatge al 

President Companys, amb di-
ferents propostes. La primera, 
a les 7 del matí, quan ERC Ca-
pellades dispararà les salves en 
honor al President.
A dos quarts de vuit del vespre 
es farà l’acte institucional da-
vant el monument al President 
que hi ha al carrer també dedi-
cat a la seva memòria. Aquest 
any, un cop acabi l’acte insti-
tucional i les ofrenes �orals, hi 

haurà cançons i poemes musi-
cats a càrrec de Sílvia Bel.
Els actes acabaran el diumenge 
17 amb l’obra teatral “Winni-
peg”, de Laura Martel, dirigida 
per Norbert Martínez. Serà a 
les 7 de la tarda al Teatre La 
Lliga, amb entrades a entrapo-
lis.com a 8 euros, excepte socis 
de La Lliga a 6€.
“Winnipeg” és un muntatge te-
atral dirigit pel capelladí Nor-
bert Martínez que porta el nom 
del vaixell que Pablo Neruda 
va noliejar des de França per 
tal que més de 2000 refugiats 
de la Guerra Civil Espanyola 

poguessin marxar a Xile a la 
recerca d’una nova vida.
Neruda, nomenat pel govern 
xilè com a Cònsol Especial per 
a la Immigració Espanyola a 
França, i comptant a més amb 
la complicitat del llavors mi-
nistre de Relacions Exteriors 
de Xile, Abraham Ortega, va 
dur a terme aquesta missió, 
que es va veure assolida quan 
el Winnipeg va arribar a Val-
paraíso el 3 de setembre de 
1939.
Acabada la representació hi 
haurà una xerrada col·loqui 
amb en Norbert Martínez.

Homenatge al President Companys

CAPELLADES / LA VEU

Aquest primer dissabte 
d’octubre Capellades 
s’ha engalanat amb 

un piano de cua, que ha presi-
dit la plaça Verdaguer durant 
tot el matí de dissabte.
Aquesta proposta ha estat 
possible dins el marc d’“El 
Maria Canals porta cua”, amb 
l’objectiu d’atansar la música 
a tothom. S’ha comptat amb 
la participació de l’Escola de 
Música de Capellades, que 
hi ha portat els estudiants de 
piano per tenir l’oportunitat 
de tocar un piano de cua. Al 
llarg del matí diferents perso-
nes s’hi han atansat per com-
partir els seus coneixements 

musicals i fer gaudir el públic 
amb el seu “repertori” musi-
cal.
En paraules del regidor de 
Cultura, Àngel Soteras, “es-
tem satisfets amb la consoli-

Bona acollida del “Maria Canals porta 
cua”

dació d’aquesta iniciativa. Tot 
i haver canviat dates a causa 
del temps, la participació 
es manté alta i s’incorporen 
“aprenents de pianista” cada 
cop més joves”.
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MASQUEFA / LA VEU

Masquefa inicia el 
projecte estratègic 
‘Marca Masquefa: 

identitat | reputació | atracció’ 
que pretén, a partir de la iden-
titat i la narrativa territorial, 
treballar la reputació del mu-
nicipi, aprofundir en l’orgull 
de pertinença a nivell intern 
i generar atracció a nivell ex-
tern. Aquest projecte compta 
amb l’acompanyament cientí-
�c del grup de recerca TRAC-
TE de la Universitat de Vic i 
el suport econòmic  de la Di-
putació de Barcelona. La par-
tició ciutadana serà un factor 
fonamental en el seu desen-
volupament.
Tal i com explica el regidor 
Daniel Gutiérrez: “Les iden-
titats dels llocs es constru-
eixen mitjançant discursos 
històrics, polítics i culturals, 
també a través del coneixe-
ment local. El que pretenem 
per Masquefa és, mitjançant 
la projecció d’una marca ter-
ritorial, en primer lloc, crear 
un relat de territori que sigui 
coherent amb el posiciona-
ment que perseguim, i en se-
gon lloc, alinear l’estratègia 
de posicionament per tal que 
Masquefa esdevingui un pol 
d’atracció de capital humà i 
econòmic”.
Així mateix, l’objectiu de la 
creació de la marca no es li-
mita a projectar i a comunicar 
una determinada imatge i re-
putació a l’exterior, sinó que el 
seu tret diferencial es concreti 
en un treball especí�c amb el 
públic intern (veïnat) en un 
intent d’enaltir l’orgull de re-

sidència i el sentiment de per-
tinença a un determinat espai.
Els objectius especí�cs per la 
creació de la marca territorial 
de Masquefa són:
• Posicionar-nos: a partir de la 
de�nició d’una identitat que 
esdevé l’element de singulari-
tat per excel·lència d’un terri-
tori.
• Generar un sentiment d’ads-
cripció per part de les comu-
nitats locals a la marca propo-
sada.
• Treballar les percepcions 
positives del territori objecte 
de representació.
• Element de potenciació, fa-
cilitador i d’acompanyament 
dels processos de promoció 
econòmica i desenvolupa-
ment local del territori.

El projecte estratègic ‘Marca 
Masquefa: identitat | reputació | 
atracció’ inicia el seu camí

Procés participatiu
El veïnat hi tindrà molt a dir. 
Després de l’etapa d’elabora-
ció de la diagnosi, es consti-
tuiran grups de discussió on 
es re�exionarà sobre temes 
diversos i es faran propostes. 
També es farà un qüestionari 
per identi�car opinions del 
conjunt de la població i, per 
últim, es faran entrevistes en 
profunditat a persones que, 
per trajectòria i experièn-
cia, puguin aportar coneixe-
ments valuosos per al disseny 
de la marca.
A partir de l’octubre i durant 
la tardor s’iniciaran els tre-
balls de diagnosi i el procés 
de participació. El �nal del 
projecte està previst pel segon 
trimestre de 2022.

PIERA / LA VEU

En el marc del Dia Mun-
dial de la Salut Men-
tal, que es celebra el 

10 d’octubre, les regidories 
de Salut i Cultura, a través 
de la Biblioteca de Piera i del 
Centre d’Atenció Primària, 
i conjuntament amb l’enti-
tat Dispiera, organitzen una 
campanya per a prevenir les 
malalties mentals. La inicia-
tiva, que no es va poder dur 
a terme l’any 2020 a causa de 
la pandèmia es reprèn aquet 
mes d’octubre amb la mateixa 
voluntat i objectius. 
Si l’any 2019 la campanya es 
va centrar en integrar les per-
sones malaltes, afrontar l’es-
tigma social que arrosseguen 
i la prevenció, enguany l’eix és 
el benestar emocional de jo-
ves i adolescents, motivat per 
l’evidència creixent els dar-
rers temps de l’augment del 
nombre de nois i noies amb 
trastorns mentals.
Durant tot el mes d’octubre 
s’han previst un seguit d’ac-
tes que compten amb la com-
plicitat d’altres entitats de la 
vila com l’Aula Municipal de 
Música i Les parròquies. El 
programa es va encetar ahir 
dijous 7 d’octubre amb la 
psicòloga General Sanitària 
i Neuropsicòloga Àstrid Llo-
rens qui va parlar a la bibli-
oteca sobre les causes, signes 
d’alarma i conseqüències de 
l’increment de la depressió 
en les i els joves. Seguirà el 
proper dijous 14 amb una 
conferència a càrrec de l’es-
criptora i pedagoga Eva Bach 
qui presentarà eines i claus 
per a una gestió emocional 
saludable. El programa tam-
bé inclou una taula rodona 
amb professionals i joves 

i famílies afectades per un 
trastorn de la conducta ali-
mentària (TCA) i un taller 
per a joves que barreja músi-
ca i emocions. Tots els actes 
són gratuïts i amb aforament 
limitat. Paral·lelament la Bi-
blioteca dedicarà les lectures 
dels clubs de cinema i novel-
la a títols i trames vinculats a 
les malalties mentals. 
Actualment s’està treballant 
amb la Fundació del Barça i 
Les parròquies per a poder 
oferir al jovent un espai au-
togestionat on puguin prac-
ticar esport i fomentar hàbits 
saludables. També es preveu 
editar una guia de recursos 
locals, comarcals i nacionals 
on s’hi referenciïn articles, 
webs, centres... on les famílies 
i els joves es poden dirigir en 
cas de necessitar-ho.

Piera per la salut mental

Es reprèn enguany la 
campanya de sensibi-
lització vers la salut 

mental, centrada aquest 
2021 a oferir eines i 

recursos per agarantir el 
benestar emocional de 

joves i adolescents

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

TAXI A IGUALADA
+34 608 894 147
TAXI A VILANOVA DEL CAMÍ (també adaptat)
+34 608 148 304
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STA COLOMA DE Q. / LA VEU

El ple municipal de Santa 
Coloma va aprovar ini-
cialment el passat dijous 

23 de setembre, per unanimi-
tat, la modi�cació puntual de 
les Normes Subsidiàries de 
Planejament del terme mu-
nicipal de Santa Coloma de 
Queralt. En aquest sentit, la 
modi�cació d’aquesta norma-
tiva de�neix uns criteris clars 
que regulen la implantació 
dels parcs eòlics i plantes so-
lars fotovoltaiques en sòl no 
urbanitzable del municipi.
El mes de novembre del 2019, 
el Parlament de Catalunya, va 
aprovar el Decret Llei 16/2019 
de mesures urgents per a 
l’emergència climàtica i l’im-
puls a les energies renovables. 
L’aprovació d’aquest decret va 
propiciar una allau d’avantpro-
jectes (11) a la zona de la Baixa 
Segarra sense ordre ni plani-

�cació prèvia, que sovint se 
solapaven, i que en cas d’apro-
var-se causarien un impacte 
paisatgístic greu al municipi, 
principalment per les seves 
dimensions i múltiples línies 
d’evacuació. 
El mes de juliol del 2020, en 
resposta al Decret Llei aprovat 
pel Parlament, el ple de l’Ajun-
tament va aprovar per unani-
mitat dues mocions en què es 
mostrava a favor de les ener-
gies renovables però manifes-
tava la seva oposició al model 
actual amb falta de plani�ca-
ció i que no evita la massi�ca-
ció d’instal·lacions.
En conseqüència, el setembre 
del 2020 amb la �nalitat d’or-
denar la implantació de les 
energies renovables al munici-
pi i per tal d’estudiar la reforma 
del planejament urbanístic, 
l’Ajuntament de Santa Coloma 
va suspendre l’atorgament de 
llicències de parcs eòlics i les 

El ple de Santa Coloma regula la 
implementació de parcs eòlics i solars 
al municipi

seves instal·lacions pel termini 
d’un any.
Així, �nalment, aquest se-
tembre de 2021, s’ha aprovat 
per unanimitat la modi�cació 
d’aquesta normativa, que es 
materialitza en afegir dos nous 
articles que de�neixen criteris 
per a trobar localitzacions que 
respectin unes distàncies als 
nuclis de població pròxims, 
masies o patrimoni arquitec-
tònic i arqueològic existent i 
que no vagin en detriment dels 
valors naturals, agrícoles, pa-
trimonials o de protecció, tal 
com poden ser espais inclosos 
en el Pla d’Espais d’Interès Na-
tural (PEIN) i la Xarxa Natura.   
L’aprovació  d’aquesta regu-
lació també permetrà sus-
pendre durant un altre any 
l’atorgament de llicències 
relatives a instal·lacions de 
producció d’energies renova-
bles (eòlica i fotovoltaica), en 
sòl no urbanitzable.

STA COLOMA DE Q. / LA VEU

Santa Coloma va cele-
brar el passat dissabte 2 
d’octubre l’Agora d’Ins-

piració Educativa, un espai 
de trobada per a fomentar la 
conversa, l’intercanvi d’opini-
ons, sensacions i emocions, 
de coneixement i creixement 
col·lectiu. Durant el dia es van 
fer diversos cicles multidis-
ciplinars amb la intenció de 
promoure la re�exió a para-
digmes inspiradors.
Alguns d’aquest espais eren 
“Economia del bé comú i con-
sum responsable”, a càrrec 
de Marc Ballestar, Professor 
d’ESO i Batxillerat de l’Esco-
la Vedruna Vall de Terrassa, 
membre de l’Associació EBC 
Terrassa i impulsor de la ILP 
per una Llei de l’Etiquetatge 

i la Traçabilitat dels Béns de 
Consum; “Consciència, espais 
educatius, natura i autoco-
neixement”, a càrrec de Sara 
Jorba, Llicenciada en ciènci-
es ambientals, Grup d’estudi i 
protecció d’ecosistemes Tarra-
gona i tallerista especialitzada 
en educació conscient i con-
nexió amb la natura o “Ecofe-
minisme, convivència, soste-
nibilitat i coeducació”, fet per 
l’equip Quatre Cantonades, 
especialitzat en acompanyar 
el desenvolupament personal 
des d’una perspectiva feminis-
ta, transversal i interseccional, 
i per facilitar la formació i as-
sessorament amb la voluntat 
d’incidir en l’àmbit educatiu i 
altres espais socialitzadors per 
la transformació personal i so-
cial generant espais de debat, 
crítica i construcció.

Santa Coloma 
organitza unes jornades 
d’Inspiració Educativa

PIERA / LA VEU

Apartir del 14 d’octubre 
se celebrarà a Piera la 
Setmana de la Gent 

Gran, una iniciativa organitza-
da per l’Ajuntament que vol re-
tre homenatge a les persones de 
més edat i impulsar polítiques 
per fomentar un envelliment 
actiu i saludable. La primera 
de les propostes serà una xer-
rada sobre seguretat que es farà 
dijous 14 i anirà a càrrec dels 
Mossos d’Esquadra. Divendres 
15 s’oferirà una segona xerra-
da sobre alimentació saludable 
per a la gent gran. Totes dues es 
faran a les 17.30 h al Casal per 
a Joves i Grans i l’aforament es-
tarà limitat a 40 persones. Cal 
reservar plaça trucant al telèfon 
de l’Ajuntament, al 93 778 82 00. 
En el marc de la Setmana de 
la Gent Gran hi haurà també 
propostes culturals. El dissabte 

dia 16, a les 19 hores, el Teatre 
Foment de Piera acollirà una 
de les representacions del45è 
Concurs de teatre amateur Vila 
de Piera. L’entrada serà gratuïta 
per a les persones majors de 70 
anys. Finalment, diumenge 17 a 
les 18 hores, també al teatre Fo-
ment, es farà un concert-home-
natge a la vellesa amb un afora-
ment per a 300 persones. 
D’altra banda, durant aquest 
mes d’octubre, per commemo-

rar el Dia Internacional de les 
Persones Grans, s’ha reactivat 
el taller de la memòria per a 
l’últim trimestre de l’any, que 
s’oferirà els dimarts al matí al 
Casal per a Joves i Grans. Les 
places són limitades. Així ma-
teix, es torna a posar en marxa 
el Grup de Suport emocional i 
Ajuda Mútua (GSAM) destinat 
a persones cuidadores no pro-
fessionals que tenen al seu càr-
rec familiars amb dependència.

Una setmana dedicada a la gent gran 
de Piera

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

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

El passat diumenge dia 
3 d’octubre, amb l’afany 
de fer esport i de conèi-

xer un trosset més del muni-
cipi, es va celebrar la quinzena 
caminada popular de Veciana 
que va comptar amb més de 
seixanta participants.
Així fou com a les 9 del matí 
el nombrós grup concentrat 
a davant del nou Centre Cul-
tural de Cal Pesseta, al nucli 
de Veciana, va emprendre 
el camí cap a la capella de 
Sant Gabriel tot passant prop 
de l’església de Sant Pere de 
Montfalcó el Gros i les masi-
es de Cal Pons, Cal Basí i Cal 

Bargués. Una vegada a la ca-
pella de Sant Gabriel els par-
ticipants van poder esmorzar 
i gaudir de les magní�ques 
vistes panoràmiques que hi 
ha des de l’indret amb l’altiplà 
calafí com a teló de fons. Una 
vegada esmorzats l’alcalde de 
Veciana, Jordi Servitje, va fer 
una explicació de la història 
i arquitectura de la capella 
des dels seus orígens, al segle 
XVII, �ns l’any 2019 quan va 
ser totalment restaurada des-
prés d’estar cinquanta anys en 
estat de ruïna.
Una vegada acabada la visita 
el grup va emprendre la tor-
nada cap al nucli de Veciana 
on es va posar punt i �nal a 

Veciana va viure la quinzena caminada popular visitant 
la capella de Sant Gabriel

la caminada organitzada per 
l’Ajuntament de Veciana amb 

CALAF / LA VEU

Aquest cap de setma-
na el Casino de Calaf 
tindrà representació 

teatral doble, amb El Pot Pe-
tit i Mexicatas. El primer torn 
serà per l’espectacle infantil 
El Pot Petit amb la seva nova 
gira ‘Vull cantar i vull ballar’. 
L’aventura comença quan en 
Pau i la Jana es troben sols 
fora del por i sense els seus 
amics a prop no saben què fer! 
Cantant i ballant els aniran re-
trobant. Qui serà el primer en 
sortir a fer-los bellugar sense 
parar? El mico? Els pirates Ro-
damon? El Drac Rac? Aquest 
dissabte 9 d’octubre ho desco-
brirem al Casino, amb un sold 
out tant a les 12.00 hores com 
a les 18.00 hores.
L’endemà, diumenge 10 d’oc-

tubre, a les 18.30h serà el torn 
de Mexicatas. Una obra on 
vuit actrius mexicanes, dues 
d’elles cala�nes, ens expliquen, 
amb un especial sentit de l’hu-
mor, algunes gotes de  drama, 
quatre o cinc cançons i un 
gran desplegament d’energia, 

El Pot Petit i Mexicatas protagonitzen el cap de 
setmana del Casino de Calaf

BRUFAGANYA / LA VEU

Aquest cap de setmana 
a Sant Magí de la Bru-
faganya hi haurà un 

tastet de la menja que feien els 
monjos, una mostra de l’antic 
patrimoni gastronòmic de Sant 
Magí. 
A partir de la descoberta a l’Ar-
xiu Històric Arxidiocesà de 
Tarragona d’uns documents 
del segle XVII –XVIII hem 
trobat diferents àpats que els 
frares, mossos i devots menja-
ven al convent de Sant Magí:  
les xicoies i altres verdures 
tant silvestres com conreades 
a l’hort eren plats que compo-
saven les sopes vespertines. Pi-
tances de moltó, menjar blanc, 
ginestada… i altres menges 
les trobem referenciades en el 
menú producte d’una ordre del 
prior a un frare per que portés 
els comptes del que es gastava 
en menjar al convent. El fra-
re, obedient, ressenyava cada 
dia al llarg del mes, els àpats 
de matí, migdia i vespre ano-
tant al costat de la línia els sous 
(moneda) gastats deixant-nos 
documents inestimables com 
un “menú de febrer del 1777”.
Parlarem dels comensals, dels 
mercats on es comprava tan a 
la menuda (el mercat de San-
ta Coloma), com a l’engròs. 
També veurem com feien les 
compres, com contractaven els 
arrendaments i com ho venien 
a les botigues del santuari. I, 
sobretot, podrem tastar alguna 
de les menges, 
Us convidem en el marc de les 
Jornades Europees del Patri-
moni al tastet de Sant Magí els 
dies 8, 9 i 10 de 12 a 14h.

“Què menjaven 
els frares a Sant 
Magí?”, a les Jor-
nades Europees del 
Patrimoni

les seves experiències  (parti-
culars i col·lectives) en el seu 
exili per terres espanyoles o, 
més especí�cament, catalanes.
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’especta-
cle cal comprar les entrades de 
manera anticipada a través del 
portal entrapolis.com o reser-
var-les al telèfon 93 869 83 77 
o al 620 134 018 (Josep). Per 
l’espectacle Mexicatas, també 
es podran adquirir a taquilla 
des d’una hora abans de l’es-
pectacle, sempre que en que-
din de disponibles. El preu per 
als socis és de 12 euros i per al 
públic en general de 15 euros. 
Invitacions vàlides.
A més a més, us recordem 
que ja està disponible la venda 
d’entrades dels espectacles que 
farem �ns a �nals d’any amb 
motiu del 125è aniversari del 
Casino de Calaf.
Tota la informació i especta-
cles a la web de l’entitat www.
casinodecalaf.cat

la col·laboració de la Diputa-
ció de Barcelona.”

· 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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CALAF / LA VEU

E l Regidor de Medi 
Ambient, Tomàs Agu-
lló Lloret, va forma-

litzar la seva renúncia a la 
sessió plenària celebrada el 
passat dilluns 27 de setem-
bre. Després de dos anys al 
capdavant de l’Àrea de Medi 
Ambient va renunciar a l’acta 
de regidor per motius perso-
nals.
Al Ple, va pronunciar un dis-
curs de comiat, en el qual va 
agrair el suport i la confian-
ça als companys de l’equip de 
govern, i també, el respecte i 
la cordialitat als regidors de 
l’oposició. Així mateix, va 
dedicar unes paraules d’agra-
ïment a tots els treballadors 
de l’Ajuntament, amb una 
menció especial al Cap de la 
Brigada Municipal, Francesc 
Miquel, i el Tècnic de Medi 
Ambient, Marc Arenas. Tam-
bé va posar en valor la feina 
“dura, exigent i sovint poc 
reconeguda” del personal de 
la recollida porta a porta.
Tomàs Agulló Lloret era 
regidor des de l’any 2019 i 
durant aquest mandat va 
gestionar la implantació del 
sistema de recollida munici-
pal de residus porta a porta 
a Calaf.

Aprovació definitiva de 
la relació de béns i drets a 
ocupar a Cal Martorell
Un punt destacat del Ple va 
ser l’aprovació definitiva de 
la relació de béns i drets a 
ocupar a Cal Martorell, amb 
els nou vots a favor de l’equip 

de govern i el GIC-VV i 
l’abstenció de Junts per Cata-
lunya. Un cop es va aprovar 
provisionalment la declara-
ció de necessitat d’ocupació 
al Ple del passat mes de juny, 
es va exposar públicament. 
Donat que no s’ha presen-
tat cap al·legació i la relació 
de béns i drets a ocupar s’ha 
aprovat, es considera que 
la necessitat d’ocupació ha 
quedat acreditada i s’inicia 
el procés per determinar el 
preu amb els afectats.
El portaveu del GIC-VV, Jau-
me Simó, va indicar que vo-
tarien favorablement, perquè 
malgrat “la important des-
pesa” estan a favor que l’edi-
fici es converteixi en propie-
tat del poble.
“No ens hi oposarem perquè 
entenem que s’ha d’arreglar, 
però no considerem que la 
valoració i el procediment 
siguin els més adequats i, 
per aquest motiu ens abstin-
drem”, va subratllar el porta-
veu de Junts per Catalunya, 
Joan Caballol.

Aprovació d’una modifica-
ció de suplement i genera-
ció de crèdit
Durant la sessió plenària 
també es va aprovar una mo-
dificació de suplement i ge-
neració de crèdit amb sis vots 
a favor de l’equip de govern, 
dos vots en contra del GIC-
VV i una abstenció de Junts 
per Catalunya. L’objectiu 
d’aquesta modificació és do-
tar el pressupost amb el crè-
dit suficient, motiu pel qual 
es trauran 15.300€ del cànon 

de l’abocador i 39.506,51€ 
del fons de contingència. 
Així mateix, s’incorporaran 
les següents partides subven-
cionades per la Diputació de 
Barcelona: 4.221 € per realit-
zar arranjaments d’habitat-
ges, 4.011,15 € pel Programa 
Orpheus i 9.300 € per la re-
collida porta a porta.
El portaveu de Junts per Ca-
talunya, Joan Caballol, va as-
senyalar que no “obstaculit-

Tomàs Agulló Lloret, regidor de Medi Ambient de Calaf, 
renuncia al seu càrrec

zarien” l’aprovació d’aquest 
punt i s’abstindrien.
El regidor del GIC-VV, Sal-
vador Prat, va manifestar 
que la seva formació votaria 
en contra perquè havent-hi 
un pressupost aprovat con-
sideren que “no té sentit” 
realitzar una modificació de 
crèdit.
“Un pressupost és una pro-
posta d’intencions”, va con-
testar la regidora Montse 
Mases, i va afegir: “calcular 
exactament el que passarà 
durant un any és pràctica-
ment impossible i, després 
de l’experiència del 2020, cal 
ser prudent a l’hora de fer els 
pressupostos”.

Altres punts del Ple
Al Ple del mes de setembre 
també es va aprovar el comp-

te general de l’exercici 2020 
amb sis vots a favor per part 
de l’equip de govern, dues 
abstencions del GIC-VV i 
un vot en contra de Junts per 
Catalunya.
Així mateix, es va aprovar 
per unanimitat una moció 
referent a la liquidació del 
model de finançament de 
l’exercici 2020 presentada 
conjuntament per tots els 
grups municipals: Junts per 
Calaf, GIC-VV i Junts per 
Catalunya.
Al torn de l’activitat de con-
trol, els dos grups de l’opo-
sició van plantejar diferents 
qüestions vinculades amb el 
museu dels personatges de 
Calaf, la contractació de pe-
ons de neteja viària, la neteja 
i higiene de la piscina muni-
cipal, entre d’altres.

CALAF / LA VEU

L’Alcalde de Calaf, Jordi 
Badia Perea, i la Regi-
dora d’Educació, Bet 

Miquel Verdés, van rebre a 
l’Ajuntament ahir al matí a 
l’Anna Alsedà Riera, per re-
tre-li homenatge i agrair la 
seva tasca com a educadora a 
la vila.
L’Anna va començar a treba-
llar a Calaf l’any 1978, quan 
va obrir una llar d’infants a 
l’emblemàtic Passeig de Santa 
Calamanda. Posteriorment, 
quan el consistori va assumir 
la gestió del centre l’any 2000, 

hi va treballar com a educa-
dora infantil. 
Com a mostra d’agraïment 
per la feina realitzada durant 
aquests 42 anys, l’alcalde li va 
fer entrega d’un rellotge. Així 
mateix, la regidora li va de-
dicar unes emotives paraules 
on li va agrair la dedicació i 
la important tasca desenvolu-
pada al servei dels infants de 
la vila. 
Per la seva part, l’Anna va 
obsequiar amb dos regals els 
membres de l’Equip de Go-
vern i els va llegir un commo-
vedor escrit:
“No tinc paraules d’agraïment 

per aquests 42 anys viscuts a 
Calaf. Per a mi, han estat els 
més importants de la meva 
vida. Me’n porto dins el meu 
cor tota una motxilla plena 
d’emocions, somriures, pa-
raules, records i moltes ex-
periències de tots els nens i 
nenes dels que he tingut la 
sort de cuidar. Tot el que hem 
viscut ningú ho esborrarà. 
Dependrà de tots nosaltres 
que pervisqui dins nostre. 
Moltes gràcies per tot el su-
port que m’heu donat durant 
tots aquests anys. Sempre 
portaré Calaf i sobretot els 
cala�ns dins del meu cor”.

L’Ajuntament homenatja l’Anna Alsedà Riera, educadora infantil 
a Calaf durant més de 40 anys

Tomàs Agulló Lloret 
era regidor des de l’any 

2019 i durant aquest 
mandat va gestionar la 
implantació del sistema 
de recollida municipal 

de residus porta a porta
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CASTELLFOLLIT / LA VEU

La 4a edició de la Fira de 
la Mongeta de Castell-
follit del Boix recupe-

ra la presencialitat per tal de 
seguir promovent aquest lle-
gum arreu del territori i alho-
ra, dinamitzar el municipi de 
la que n’és autòcton. La �ra, 
enfocada a un públic familiar, 
pretén repetir així l’èxit de les 
edicions anteriors després de 
l’aturada de l’edició del 2020, 
en que es va celebrar en for-
mat virtual.
Des de les deu del matí �ns 
les dues del migdia, la mon-
geta de Castellfollit del Boix 
serà el �l conductor i l’ele-
ment aglutinador d’una �ra 
que comptarà amb un mercat 
de productes agroalimentaris 
on es podran trobar monge-
tes, així com tota una varietat 

de productes artesans i locals. 
A més, la �ra comptarà amb 
un sistema de tasts per tal 
que els i les visitants puguin 
degustar tant la mongeta com 
tota la resta de productes.
A banda de les mongetes de 
l’Associació de Productors de 
Mongeta de Castellfollit del 
Boix, a la �ra també s’hi tro-
barà vi del Celler Grau i Grau 
i d’Entrebosc, mel de Ca la 
Melera, vedella de proximitat 
de Can Vilumara, formatges 
de Veciana, porc ral de Ca la 
Pilar d’Avinyó i l’artesania de 
Cal Sargantana i de Ceràmica 
Montserrat Riu, entre altres.
Per tal d’arrodonir l’experi-
ència gastronòmica, també 
hi participarà la Fundació 
Miquel Agustí, que oferirà 
un tast sensorial de la mon-
geta en què es podrà apreciar 
les seves característiques, i el 

Torna la �ra de la Mongeta de Castellfollit del Boix

restaurant del municipi Cal 
l’Andorrà.
Per altra banda, la programa-
ció també ofereix tot un se-
guit d’activitats per tal de fer 
gaudir tota la família. L’ani-
mador musical Jordi Giralt 
de Can Cantem portarà un 
espectacle musical adreçat 
a famílies, es realitzarà una 
demostració in situ per veu-
re com es batien les mongetes 
en l’antiguitat i hi haurà un 
concert a càrrec de la Virgi 

Borràs. A més, durant tot el 
dia hi haurà animacions, una 
exposició de tractors clàssics 
i es projectarà el documental 
sobre la mongeta de Castell-
follit del Boix “Llavors d’Or 
Blanc”.

Una varietat única per reva-
loritzar
La mongeta de Castellfollit 
del Boix és una varietat au-
tòctona i originària d’aquest 
municipi i és alhora un dels 

55 productes singulars catalo-
gats pel Programa de la Xarxa 
de Productes de la Terra de 
Barcelona. Aquesta distinció 
destaca les característiques 
úniques d’aquesta mongeta, 
distingint-la de la resta i arre-
lant-la al seu municipi.
Segons l’alcalde de Castellfo-
llit del Boix, Celestí Rius, la 
�ra no només “revaloritzarà 
la mongeta de Castellfollit del 
Boix a nivell gastronòmic i 
a nivell productiu”, sinó que 
també “servirà per promoci-
onar el municipi de Castell-
follit del Boix a través del seu 
producte més singular i iden-
titari: la mongeta que li dona 
nom”.
Entre les activitats destinades 
a la revalorització de la mon-
geta també en destaca un pro-
jecte per a la millora genètica 
de la varietat tradicional, de 
les tècniques de cultiu i una 
millor mecanització, impul-
sat pel mateix Ajuntament en 
col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Bages i la Fun-
dació Miquel Agustí des de 
l’any 2011.
La �ra, impulsada des de 
l’Ajuntament de Castellfollit 
del Boix, compta amb el su-
port econòmic de la Diputa-
ció de Barcelona i la coordi-
nació tècnica per part de la 
cooperativa de treball Raiels, 
ubicada a Solsona.

CALONGE DE S. / LA VEU

El diumenge 3 d’octubre 
es van inaugurar les 
obres de de restaura-

ció de l’església de Santa Fe 
de Calonge de Segarra i es va 
celebrar la Festa Major de Ca-
longe i del Soler.
L’acte va començar a 2/4 de 12 
amb l’obertura de portes de 
l’església de Santa Fe. Tot se-
guit, l’arquitecte i director de 
les obres, Xavier Claparols, va 
explicar el procés de les obres 
de restauració de l’església. A 
continuació, es va fer la inau-
guració, a càrrec del diputat 
d’Infraestructures i Espais 

Naturals de la Diputació de 
Barcelona, Pere Pons. Final-
ment, Mons. Romà Casanova 
i Casanova, bisbe de Vic, va 
beneir l’església i va presidir 
la celebració de l’Eucaristia, 
acompanyada de la coral de 
Sant Martí Sesgueioles.
La inauguració va posar un 
punt i �nal a un procés llarg 
de restauració de l’església 
de Santa Fe que ha culminat 
amb èxit. L’Ajuntament agra-
eix l’ajut econòmic rebut per 
part de la Diputació de Bar-
celona i la seva col·laboració, 
ja que sense el seu suport no 
hagués estat possible dur a 
terme l’actuació.

Inauguració de les obres de restauració de l’església 
de Santa Fe de Calonge de Segarra

VINE A L’ESCOLA 
DE BÀSQUET

Reserves a: 639 522 176  ·  cbi.coordinacio.iniciacio@gmail.com



Remuntada espectacular per sumar la primera 
victòria de la temporada

esports
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HOQUEI PATINS / LA VEU

IGUALADA RIGAT 4
PAS ALCOI 3

L ’Igualada va saber pa-
tir, va tenir el corat-
ge de reaccionar i va 

protagonitzar una remunta-
da extraordinària que li va 
suposar els primers 3 punts 
de la temporada, els primers 
també de la nova era Fernàn-
dez-Mellado-Garcia.
Els arlequinats arribaven al 
partit amb el handicap d’un 
Ton Baliu amb problemes 
estomacals (no va poder en-
trenar amb normalitat du-
rant tota la setmana). Però 
l’equip va acabar demostrant 
que entre tots poden subs-
tituir una part de tot el que 
aporta el capità. A més, Aleix 
Marimon va poder jugar els 
seus primers minuts a la lliga 
després d’haver estat absent 
a les dues primeres jornades 
per la seva lesió a l’esquena. I 
la seva presència l’equip la va 

notar i molt. De tota manera, 
la realitat és que el �nal va ser 
meravellós, però l’inici no. I 
canviar el curs de les coses no 
va ser precisament senzill.
L’Alcoi, que va demostrar 
perquè va golejar la setma-
na passada 8 a 2 a un bon 

equip com el Voltregà, es va 
avançar per 0 a 2 en el mar-
cador amb dos gols de Mo-
rales, els dos en contraatacs. 
Tot i això l’equip igualadí no 
es va enfonsar i a la segona 
part Marc Palau va reduir 
diferències amb un remat 

HOQUEI PATINS / LA VEU

IGUALADA FEMENÍ HCP 6
PALAU HC 2

L’Igualada Femení Ho-
quei va assolir el li-
deratge del grup 1 de 

la Lliga Catalana després 
de superar clarament a Les 

Comes l’Hoquei Club Palau 
(6-2), actual campió d’Eu-
ropa, d’OK Lliga Femenina 
i també de la Lliga Catalana. 
Les igualadines, que entrena 
Carles Marín, van apro�tar 
les baixes de les visitants, que 
van presentar un equip molt 
jove, amb les absències de les 
jugadores internacionals, un 

fet que va limitar el potenci-
al de l’equip entrenat per Iván 
Sanz. Aquest fet no va ser 
obstacle perquè l’HC Palau 
mostrés les seves credencials 
de gran equip durant una pri-
mera meitat que va ser molt 
anivellada, i on les visitants 
van anar en molts moments 
per davant en el marcador.

Sígrid Aparicio va avançar el 
Palau en el minut 3, però Pati 
Miret, amb assistència d’Aida 
Mas aconseguiria l’1-1 per a 
l’Igualada Femení quan s’arri-
bava a l’equador d’un primer 
temps amb molt contacte a 
pista i amb molt protagonis-
me arbitral. La mateixa Sígrid 
Aparcio tornaria a avançar el 
Palau en el minut 22, però la 
igualadina Carla Claramunt, 
a només 12 segons del �nal 
del primer temps aconsegui-
ria l’empat a dos gols en una 
gran acció pel centre.
A la represa, però, les noies 
que entrena Carles Marín, 
van ser molt superiors, tant 
en el joc com en el marca-
dor, amb una aportació excel-
lent d’una incommensurable 
Cristina Riba, que va blindar 
la porteria, fent intervencions 
de molt mèrit en diferents 
faltes directes i també atu-
rant un penal. La jove Gina 
Balcells aconseguiria el 3-2 
en el minut 27, en una acció 
pel centre l’àrea. Cal dir que 
és el primer gol de Balcells 
en competició o�cial amb el 
primer equip de l’Igualada 
Femení, en només dos partits 

L’Igualada Femení HCP guanya al Palau i lidera la Lliga Catalana
disputats. La davantera Hele-
na de Sivatte, després de rebre 
una assistència de Pati Miret, 
aconseguiria el 4-2 al minut 
33. Carol Herrera faria el 5-2 
poc després en una gran acció 
individual i Helena de Sivatte 
arrodoniria una gran actua-
ció personal amb el de�nitiu 
6-2 a les acaballes del matx.
Segona victòria consecutiva 
de l’Igualada Femení Hoquei 
Club Patins en aquesta Lliga 
Catalana, un fet que deixa 
les igualadines líders del seu 
grup amb 6 punts. Cal re-
marcar que Helena de Sivatte, 
amb 4 gols en dos partits, és 
la màxima golejadora indivi-
dual de la competició �ns ara, 
amb una mitjana de dos gols 
per partit. Les noies que en-
trena Carles Marín, són així 
mateix, l’equip més goleja-
dor del seu grup (10 gols en 
2 partits).
El proper dissabte, a la pista 
del Bigues i Riells, les igua-
ladines defensaran el liderat-
ge i buscaran con�rmar la 
seva presència a la Final a 4 
d’aquesta competició, la qual 
es disputarà a Santa Perpètua 
de la Mogoda.

des del vèrtex de l’àrea. I just 
quan millor estaven jugant 
els “rigats” Cañellas va mar-
car l’ 1 a 3 sortint de darrere 
de la porteria. Semblava que 
l’esperança s’esvaïa però en 28 
segons va tornar a aparèixer 
en tot el seu esplendor. Palau 

va signar el hat-trick desviant 
una bola penjadeta del Ton a 
mitja alçada i transformant 
un penal 28 segons després.
Però el patiment no havia 
acabat perquè només 6 se-
gons més tard els àrbitres 
van assenyalar un penal que 
l’Elagi va aturat. Els àrbitres 
el van fer repetir. I l’Elagi el 
va tornar a aturar. I un mi-
nut més tard, explosió d’eu-
fòria a Les Comes. Bernat 
Yeste va fer el seu primer gol 
de la temporada sortint de 
darrera la porteria. Bon mo-
ment per estrenar-se perquè 
alhora servia per estrenar la 
casella dels punts de l’equip. 
Una estrena que es necessita-
va molt.
Ara als arlequinats els es-
pera una autèntica marató. 
Juguen diumenge a la tarda 
contra el Caldes, dimarts 
contra el Liceo i el cap de set-
mana a Alcobendas. Més di-
fícil impossible. Però ja hem 
vist que l’equip no accepta 
impossibles.

Foto: Joan Guasch



ESPORTS  | 37Divendres, 8 d’octubre de 2021

Reacció per empatar en el debut 
a la lliga

El CF Igualada femení 
persisteix �ns el �nal per 
seguir invicte

FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 2
UE VALLS 2

Tornava la lliga. Tor-
nava la Primera Ca-
talana, a Les Comes. 

Després d’una pretemporada, 
on l’equip dirigit per Carlos 
López, havia transmès bones 
sensacions, el conjunt blau, 
rebia al Valls. Els visitants, 
també venien de jugar a Ter-
cera Divisió, així que es pre-
veia un duel molt igualat.
Tot i engegar amb moltes 
ganes, l’inici va ser el pitjor 
possible. L’enfrontament va 
començar amb una pilota 
llarga dels visitants, malen-
tès a la defensa blava, i els 
vallencs ho aprofitaven per 
obrir el marcador.

Els anoiencs van quedar to-
cats i no es van saber situar 
correctament en cap mo-
ment de la primera meitat. 
Així va ser com el Valls va 
poder augmentar les dife-
rències en el marcador, però 
la presència de Romans i la 
capacitat defensiva dels lo-
cals, ho va evitar.
Els visitants van plantejar 
un partit molt dur, amb 
moltes interrupcions i 
constants faltes. Així va ser 
com al minut 28, l’àrbitre 
va perdonar l’expulsió, per 
doble groga, al Valls. Tots 
els fets que estaven succeint 
a Les Comes desesperaven 
al conjunt i a l’afició blava. 
S’arribava al descans amb la 
mentalitat d’haver de millo-
rar per capgirar el resultat.
Però res més lluny de la rea-

litat. Falta en contra i cop de 
cap dels visitants que es con-
vertia en el segon gol. S’ha-
via de reaccionar per poder 
treure un bon resultat.
I això va passar. Entrada de 
Franco i Juanpi al terreny 
de joc i el duel va canviar. 
Primer, Joel va transformar 
un penal. I al cap de cinc 
minuts, Juanpi enganxava 
una pilota morta, a la fron-
tal per igualar el partit al 
minut 70. Quedaven vint 
minuts per intentar aconse-
guir el triomf.
Tot i la persistència dels lo-
cals, el resultat no es va mou-
re més i el partit va acabar 
amb l’empat a 2.
Aquest diumenge, l’equip vi-
atja �ns a Castelldefels, per 
disputar la segona jornada de 
lliga, davant el Vista Alegre.

FUTBOL / LA VEU

F. CORNELLÀ 3
CF IGUALADA 3

Arribava la tercera jor-
nada de lliga i el CF 
Igualada femení s’en-

frontava a un dels conjunts 
capdavanters de la lliga. Duel 
apassionant de futbol al Mu-
nicipal de Cornellà.
Les igualadines van comen-
çar l’enfrontament sent soli-
des en defensa i apro�tant les 
oportunitats en atac. Al mi-
nut 12, Marina apro�tava una 
bona jugada des de l’esquerra 
per obrir el marcador.
Tan sols quatre minuts des-
prés, la mateixa Marina, apro-
�tava una pilota a l’espai, per 
fer el segon. El partit estava 
controlat i el domini era vi-
sitant, però al minut 27, una 
pilota morta dins l’àrea, la va 
apro�tar la davantera local 
per retallar distàncies.
Des d’aquell minut, l’equip 

dirigit per Víctor Torrijos va 
patir en els darrers instants 
de la primera meitat, �ns ar-
ribar al descans.
A la represa, es va donar la 
pitjor situació possible. Con-
tracop de les locals i empat. 
Des d’aquell moment el duel 
va embogir i els dos equips 
van disposar d’ocasions clares 
per marcar però es van esta-
vellar amb el pal.
No obstant, al minut 83, les 
locals van apro�tar una pi-
lota dins l’àrea per donar-li 
la volta al marcador. El con-
junt igualadí ho va donar tot 
�ns al �nal i després d’un pal 
d’Ona, la capitana, Elena, va 
rematar un córner, fent que la 
pilota entrés per l’escaire. Un 
punt que feia justícia a la llui-
ta anoienca. Amb aquest re-
sultat, les blaves segueixen a 
la part alta de la classi�cació, 
amb 7 punts en 3 jornades.
Diumenge les igualadines re-
bran a Les Comes a l’Andorra, 
a les 12:30.

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



38  |  ESPORTS Divendres, 8 d’octubre de 2021

BÀSQUET / LA VEU

CB IGUALADA 76
JOVENTUT BADALONA 65

E l Monbus CB Iguala-
da disputava el passat 
dissabte 2 d’octubre 

la primera jornada de lliga 
EBA. Els igualadins venien 
de perdre en l’anterior set-
mana contra al C.B. Salou a 
quarts de final de lliga catala-
na d’EBA i en aquesta ocasió 
tocava competir la primera 
jornada de lliga EBA contra 
el Joventut Badalona B.
El partit començava igualat, 
tot i així els igualadins ano-
taven dues cistelles a finals 
del primer període per aca-

bar-lo amb un marcador de 
16-12. El segon període, grà-
cies a la intensitat defensiva 
dels dos equips, seguiria es-
tant bastant igualat, marxant 
a la mitja part amb un 37-31.
L’inici del tercer període 
seria pels igualadins que a 
finals d’aquest aconseguien 
incrementar l’avantatge fins 
als 15 punts de diferència, i 
acabar el tercer període 59-
44. L’últim període seria tres 
quarts del mateix, amb una 
gran avantatge dels locals 
que aconseguien tancar el 
partit amb un marcador de 
79-65.
El proper partit del conjunt 
blau serà el dissabte a la pista 
del Mataró Parc Boet Maresme.

El Monbus CB Igualada 
comença la lliga amb 
victòria contra la PenyaBÀSQUET / LA VEU

CB VALLS LEAR  53
CB IGUALADA 78

La pista del CB Valls 
Lear sempre és una 
pista molt difícil de 

jugar, però tot i així l’Events 
CB Igualada es va imposar 
en el partit de la segona jor-
nada de Copa Catalunya. El 
primer període va estar mar-
cat pel bon ritme inicial de 
les igualadines, començant 
a connectar atacs produc-
tius. Les jugadores de Sergi 
Alamillo entraven al partit 
amb un bon joc, tot i la fal-
ta d’encert dels primers deu 
minuts de partit dominaven 
l’electrònic. El primer parcial 
va ser de 13-17.

El segon període, les visitants 
es van sentir molt més còmo-
des a pista, amb un gran en-
cert, amb 3 triples i 7/8 en tirs 
lliures. Les jugadores del CB 
Igualada mostraven un bon 
joc, posant en di�cultats a 
l’equip local, portant el ritme 
del partit. El segon parcial va 
ser de 14-24, posant un resul-
tat a la mitja part de 27-41.
En la represa del partit, les 
blaves seguien amb la ma-
teixa dinàmica i posant en 
situació molt compromesa 
l’atac de l’equip local, que no 
aconseguia anotar. Les ju-
gadores anoienques seguien 
amb el gran encert des de 
triple i deixant l’equip rival 
amb una anotació de tan sols 
7 punts durant els deu minuts 
de període. El parcial era de 

7-24 i s’encaraven els darrers 
deu minuts amb el partit ja 
sentenciat, 34-65.
L’últim període del partit va 
ser el menys lluït en l’atac de 
les igualadines, deixant veure 
el gran esforç de tot el partit. 
Van cometre errors en defen-
sa que els va portar a perdre 
l’únic període del partit on les 
locals van anotar més. El par-
cial va ser de 19-13, arribant 
al resultat �nal de 53-78.
Més enllà del resultat, cal des-
tacar el debut de Núria Cap-
devila, que es va estrenar amb 
anotació. Una jugadora de les 
categories inferiors del CB 
Igualada.
El proper partit de les igua-
ladines serà a Barcelona, a la 
pista del CB Grup Barna A, el 
dissabte a les 6 de la tarda.

L’Events CB Igualada no dona cap 
opció al CB Valls

HANDBOL / LA VEU

Molt bon joc de 
l’Handbol Igua-
lada en el primer 

partit de lliga, amb un des-
plaçament a Valldoreix  con-
tra l’Handbol Valldoreix. 
Els primers minuts de la 
primera part, el marcador 
va estar molt igualat,  però 
a l’equador l’Igualada va co-
mençar a avançar-se en el 
marcador i va acabat els pri-
mers 30 minuts amb un mar-
cador de 13 a 18, que donava 
certa tranquil·litat.

En la represa els igualadins 
van continuar molt forts, 
amb una bona defensa i por-
teria i amb un atac molt ràpid 
i efectiu es va anar mantenint 
pel davant en el marcador i 
eixamplant la diferència amb 
el Valldoreix, que no va poder 
aguantar l’embat igualadí.  Al 
�nal del partit el marcador 
re�ectia un clar 30 a 40,  deu 
gols de diferència que demos-
traven el bon joc de l’Hand-
bol Igualada. 
El proper partit serà a Igua-
lada el dissabte a les Comes a 
les 18:30 hores.

Magní�c començament 
de lliga del Deserfever 
Handbol Igualada

MUAY THAI / LA VEU

E l Furio Jol Vilanova 
del Camí va fer un 
paper brillant en la 

vetllada de Muay Thai inter-
nacional que es va celebrar 
dissabte passat a Piera, re-
transmesa a escala mundial. 
Deu combats amateurs i set 
professionals amb competi-
dors de tot el territori nacio-
nal i també d’Escòcia i Itàlia.
L’escola Furio Jol Team de 
Vilanova del Camí partici-
pava amb tres competidors, 
en diferents categories: Mo-
hammed Al Harkache, en 
categoria amateur Clase B; 

Alejandro López, en ama-
teur Clase A, i el campió es-
tatal Daniel Molero en cate-
goria professional.
Mohammed Al Harkache va 
debutar fent un gran combat. 
Tot i que va perdre a punts, 
des del club es mostren con-
tents amb el treball i l’actitud 
del competidor vilanoví.
Per la seva banda, Alejandro 
López va aconseguir la vic-
tòria en un combat ajustat i 
lluitat fins al darrer segon.
I per últim, en categoria 
professional Daniel Molero, 
actual campió d’Espanya de 
WBC, tornava al ring per 
enfrontar-se al gran Víctor 

Conesal avesat també en ba-
talles arreu del món i un dels 
millors Nakcs Muays del nos-
tre país. Ambdós van oferir 
tres assalts de  Muay Thai 
de qualitat que finalment es 
van decantar per l’esportista 
de Vilanova del Camí. Com 
afirmen des del Furio Jol tor-
na més fort que mai. 
Des del club han destacat 
també el gran treball dels 
promotors Oscar Simón i 
Jacinto Rodríguez que es-
tan fent de la promotora 
MTR (Muay Thai Revoluti-
on) una de les més punteres 
del panorama nacional i in-
ternacional.

Brillant actuació dels vilanovins del 
club Furio Jol a la Road MTGP Piera
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CURSA POPULAR / LA VEU

El diumenge 24 d’octu-
bre Igualada celebrarà 
la 43a edició de la Cur-

sa Popular organitzada per 
l’Ajuntament d’Igualada i el 
Consell Esportiu de l’Anoia. 
En aquesta ocasió l’esdeve-
niment esportiu recuperarà 
la presencialitat tot i que les 
sortides es realitzaran per ca-
tegories per evitar aglomera-
cions. El circuit on es durà a 
terme la cursa tindrà 2.500m 
i les sortides seran cada mitja 
hora.
Així, a les 10.30 serà el torn 
dels adults, a les 11.00 cadets i 
infantils, a les 11.30 alevins, a 
les 12.00 els benjamins i a les 
12.30 les categories, mini, in-
fantils i prebenjamins acom-
panyants, que correran en un 
recorregut de 1.600m
Les inscripcions per parti-
cipar a la 43a Cursa Popular 
han de fer-se al web: 
ceanoia.cat

2n Circuit Fix al Parc Cen-
tral �ns al novembre
De forma paral·lela, hi haurà 
actiu durant els mesos d’octu-
bre i novembre el 2n Circuit 
Fix al costat del Parc Cen-
tral, al terreny més proper a 
l’Hospital. En aquest circuit 
permanent de 1.000 metres 
s’hi podrà anar en qualsevol 
moment i tantes vegades com 

es vulgui, però principalment 
estarà oberta per l’ús dels 
centres educatius �ns a �nals 
de novembre.
Les escoles tindran a disposi-
ció un calendari per demanar 
hora i poder anar a fer l’activi-
tat al Parc Central. En aques-
ta hora concertada tindran el 
suport dels monitors/es del 
Consell Esportiu de l’Anoia, 
que gestionaran el cronome-
tratge i la fotogra�a de grup, 
podent participar en diferents 
distàncies serà segons edats: 
500, 1.000 o 1.500m. La par-
ticipació de les escoles tindrà 
un format no competitiu (tot-
hom hi guanya) amb objectiu 
de promoure els hàbits salu-

dables i els valors educatius a 
través de la pràctica esporti-
va. La participació és gratuïta 
i no hi ha edat mínima per a 
participar.
La regidora d’Esports, Patrí-
cia Illa ha valorat molt posi-
tivament aquesta cursa i el 
circuit �x ja que “és fonamen-
tal la recuperació de l’activitat 
física individual i la pràctica 
esportiva en totes les franges 
d’edat com a elements claus 
per al manteniment d’una 
bona salut”. Illa ha destacat 
que “la Cursa Popular s’ha sa-
but adaptar a les circumstàn-
cies i no ha deixat de fer-se 
malgrat la situació complica-
da que ha viscut la ciutat”.

Igualada celebrarà la 43a edició de la 
Cursa Popular el proper diumenge 24 
d’octubre amb sortides per categories

ATLETISME / LA VEU

Dissabte  passat es dis-
putava a l’Estadi Ser-
rahima de Barcelona  

la 1a Jornada del Campionat 
de Catalunya de Tardor,  amb 
organització de l’A.A. Catalu-
nya i de la FCA. Hi va partici-
par l’atleta del CAI Petromi-

ralles/Jocnet Ferran Sagrera, 
amb una gran actuació.
Ferran Sagrera s’imposava 
en llançament de pes en ca-
tegoria Sub-16, amb un mi-
llor intent de 12,56 m. i era 
2n en llançament de martell 
S-16, amb 39,80 m., classifi-
cant-se per a la final d’amb-
dues proves. 

Ferran Sagrera (CAI), 
1r en Pes a la 1a Jornada                            
del Campiona de Tardor

CURSES DE MUNTANYA /    
LA VEU

La Cursa Neandertal i la 
Xallenger BTT tornen 
després de la parada de 

la pandèmia, amb un format 
més reduït. En aquest cas, 
pel bé de la seguretat dels 
participants, les inscripcions 
s’han limitat  a 100 corredors 
per modalitat.

A més, i per primera vegada 
en les dotze edicions de la 
Cursa Neandertal, la Cursa 
compartirà esdeveniment 
amb els corredors de BTT 
que correran la Xallenger 
BTT. Les curses són orga-
nitzades per AEMdeKP, amb 
el suport de l’Ajuntament de 
Capellades i la FEEC, i les 
inscripcions es fan online, a 
la web aemdekp.com

El 24 d’octubre tornen 
les curses de muntanya a 
Capellades

T’agrada el món de la restauració?
T’apassiona la cuina i vols treballar?

Telf. 93 897 68 76
cristina@calamaria-restaurant.com

Cerquem cuiner/a per 
formar part del nostre equip!



39 anys d’història

El  diari digital més llegit 
en continguts propis i

+10K!

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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ESPORT / LA VEU

L ’Ajuntament d’Iguala-
da, en conveni amb la 
Fundació de la Unió de 

Federacions d’Esports de Ca-
talunya, ja ha instal·lat qua-
tre càmeres d’intel·ligència 
artificial en diverses pistes 
del complex esportiu de Les 
Comes. Ha estat la primera 
ciutat en dotar d’aquests dis-
positius les pistes esportives 
municipals amb l’objectiu 
de contribuir en l’impuls, el 
desenvolupament i la imple-
mentació de la digitalització 
de l’esport català alhora que 
se’n democratitza l’accés als 
clubs esportius de la ciutat.
Aquestes quatre càmeres 
s’han instal·lat al pavelló 
nou, a la sala de barri, a la 
pista d’hoquei i al camp de 
futbol. Totes quatre estan 
calibrades per enregistrar 
els entrenaments i els partits 
dels clubs que, posterior-
ment, podran analitzar totes 
les dades que es despren-
guin de les imatges com per 
exemple jugades, recorreguts 

d’un jugador en concret, zo-
nes calentes, rendiment... A 
més a més, aquest sistema 
permet que les competicions 
federades, els esdeveniments 
esportius i els partits de les 
Federacions esportives de 
Catalunya siguin emesos en 
directe a través de platafor-
ma OTT SPORT+.TV que és 
de titularitat de la Fundació 
UFEC. De fet, està previst 
que aquest cap de setmana ja 
es pugui veure en directe un 
dels primers partits. 

Projecte pioner
En l’acte de presentació del 
projecte, realitzat abans de 
les vacances d’estiu, l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells 
destacava la importància 
d’aquesta aposta tecnològi-
ca de la que fins ara només 
gaudien els grans clubs es-
portius. Ara, amb l’aposta 
de l’Ajuntament, Castells 
remarcava que “es democra-
titza l’accés a aquest servei i 
s’aconsegueix que els clubs 
de la ciutat puguin accedir 
a una gran quantitat d’infor-

mació per fer un salt qualita-
tiu gegant”.
La presidenta de la Fundació 
UFEC, Isabel Pérez, agraïa 
l’aposta ferma de l’Ajunta-
ment d’Igualada i confirma-

Les Comes ja compta amb quatre càmeres intel·ligents per
fomentar la digitalització de l’esport

va que “serà la primera ciutat 
que implementa aquest tipus 
de càmera a les seves pistes 
esportives”. Pérez també ex-
plicava que aquesta nova 
tecnologia farà la “vida mes 

fàcil als clubs i significarà un 
abans i desprès en la pràctica 
esportiva tant per la digita-
lització de les dades com per 
la possibilitat d’emetre i mo-
netitzar els partits”. 

LA VEU DEL MOTOR
www.veudelmotor.cat
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

CULTURA / LA VEU

Un any més, Catalu-
nya celebra les Jor-
nades Europees de 

Patrimoni (JEP), una inici-
ativa del Consell d’Europa i 
la Comissió Europea que té 
lloc, ininterrompudament a 
Catalunya, des del 1991. Es-
tan considerades l’activitat 
participativa més important 
d’Europa en relació amb el 

patrimoni cultural. 
Aquest any, la festa major del 
patrimoni cultural és més es-
pecial que mai: se celebren 30 
anys d’organització de les Jor-

El Cementiri Nou d’Igualada. Una de les obres més poètiques de 
l’arquitectura catalana del s.XX

Aquest any les Jornades Eu-
ropees del Patrimoni brin-
den l’oportunitat de visitar 
el Cementiri Nou d’Iguala-
da, un recinte representatiu 
de la millor arquitectura 
contemporània catalana, 
inaugurat o�cialment l’abril 
de 1991 i projectat el 1988 
pels arquitectes Enric Mira-
lles i Carme Pinós.
Es tracta d’una de les mi-
llors representacions de 
l’arquitectura funerària con-
temporània de Catalunya. 
El cementiri està integrat en 

un espai enjardinat que ocupa 
una superfície de 34 hectàre-
es; posteriorment s’ha ampli-
at amb el crematori, projectat 
per Carme Pinós, dins d’un 
espai arbrat. El projecte es 
fonamenta en un llenguat-
ge arquitectònic propi molt 
allunyat de la concepció dels 
cementiris tradicionals. Es va 
idear no només com a lloc de 
descans i de memòria per als 
difunts sinó també com un 
espai per passejar, de re�exió 
i diàleg amb la natura. 
Ha estat considerat com una 

de les obres més poètiques 
de l’arquitectura catalana 
del segle XX i l’any 1992 
fou guardonat amb el premi 
FAD d’arquitectura.
La visita serà comentada 
per Carles Crespo i Veigas, 
arquitecte municipal de 
l’Ajuntament d’Igualada
Les visites seran gratuïtes i 
es portaran a terme el dis-
sabte 9 d’octubre a les 11 
h. Per assistir-hi caldrà fer 
inscripció prèvia trucant al 
telèfon del Museu de la Pell, 
938046752

Un any més tornen les Jornades Europees de Patrimoni
Aquest any se celebren 
30 anys d’organització 

de les Jornades 
Europees de Patrimoni 

a Catalunya

nades Europees de Patrimoni 
a Catalunya. Al llarg d’aquests 
anys, sota l’impuls de la Ge-
neralitat de Catalunya i amb 
la col·laboració de la Federa-
ció de Municipis de Catalu-
nya, l’Associació Catalana de 
Municipis, l’Institut Ramon 
Muntaner i l’Associació Ca-
pital de la Cultura Catalana, 
s’ha apropat la riquesa i la di-
versitat del patrimoni cultural 
a la ciutadania. Centenars de 

municipis, museus, monu-
ments, associacions i entitats 
culturals d’arreu del territori, 
any rere any, han obert les 
portes de casa seva i han do-
nat a conèixer el nostre passat 
i la nostra identitat cultural.

JEP 2021. Un patrimoni per 
a tothom
El Consell d’Europa proposa 
celebrar les Jornades Europe-
es de Patrimoni sota el lema 

“Un patrimoni per a tothom”. 
Amb aquest tema, l’edició 
d’enguany de les Jornades 
convida a totes les instituci-
ons, entitats i associacions 
que participen en l’esdeveni-
ment a programar activitats 
tenint més presents que mai la 
varietat i diversitat de públics 
i col·lectius, per tal que tot-
hom, en igual de condicions 
pugui gaudir de la festa major 
del patrimoni cultural.

Catalonia Sacra organitza una conferència a la Ba-
sílica de Santa Maria d’igualada perquè el composi-
tor Carles Prat ens expliqui l’o�ci del músic agafant 
com a exemple la recentment estrenada “Missa en 
honor a Sant Bartomeu”.
La custòdia activa del patrimoni cultural és una 
responsabilitat que honora i preocupa alhora. La 
seva gestió és complexa, i demana poder comptar 
amb professionals de diversos camps que compagi-
nin la seva especialitat especí�ca amb una mirada 
global als valors del patrimoni.
Dia: 8 d’octubre
Hora: 19:00h
Lloc: Basílica de Santa Maria d’Igualada
E-mail reserves: reserves@cataloniasacra.cat

Conferència: “Professionals del 
patrimoni: el músic”

Visita comentada a l’Asil del Sant Crist, element 
arquitectònic igualadí, protegit com a BCIL. Es 
va començar a construir l’any 1931 gràcies a una 
donació de les germanes Castells, mecenes locals, 
segons projecte de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver, 
deixeble d’Antoni Gaudí.
Dia: 9 i 10 d’octubre
Hora: 11:00h
Lloc:  Asil del Sant Crist d’Igualada
Telèfon de reserves: 938046752
E-mail reserves: museupell@gmail.com

L’Asil del Sant Crist d’Igualada, 
de Joan Rubió i Bellver

L’església de Sant Martí de Tous tanca entre les se-
ves parets uns tresors artístics de les èpoques me-
dieval i moderna. Concretament, en aquesta visita, 
veurem el sarcòfag del senyor de Tous i coneixerem 
el retaule del Roser. A més, farem un repàs de la 
història de l’església, des dels seus inicis, al segle X, 
�ns als esdeveniments del segle XX.
Dia: 10 d’octubre
Hora: 12:00h
Lloc:  Sant Martí de Tous

Visita guiada a l’església de Sant 
Martí de Tous
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El castell de Sant Esteve està situat al municipi de 
Castellfollit de Riubregós a la comarca de l’Anoia. 
La visita guiada us permetrà passejar per l’interior 
d’aquesta forti�cació construïda sobre una carena 
i conèixer els seus orígens i les diferents funcions 
que va tenir al llarg del temps �ns avui.
Dia: 9 d’octubre
Hora: 11:00h
Lloc: Castellfollit de Riubregós
E-mail de reserves: castellfollitr@riubregós.cat

Visita guiada al Castell de Sant 
Esteve

Activitat teatralitzada al castell de Mirambell de 
Calonge de Segarra. El Castell de Mirambell desta-
ca per ser un espai neuràlgic dels castells de Marca. 
Recentment, les restes del Castell de Mirambell han 
estat consolidades i s’ha museïtzat l’espai.
Dia: 10 d’octubre
Hora: 11:00h
Lloc: Calonge de Segarra

Visita teatralitzada al Castell de 
Mirambell

Edi�cat durant el segle X sobre un turó que domina-
va tota la Conca d’Òdena, el Castell de Claramunt, 
formava part de la xarxa de castells de frontera que 
protegien el comptat de Barcelona dels territoris de 
l’al-Àndalus.
Dia: 9 i 10 d’octubre
Hora: Dissabte i diumenge: de 9:30 h a 14 h i de 
15.00 h a 17 h
Lloc: La Pobla de Claramunt

Cap de setmana de portes obertes 
al Castell de Claramunt

Portes obertes a l’Església i a la Torre del Castell, 
ambdós del segle XI. Activitats familiars de desco-
berta de l’entorn natural i patrimonial. A la Tossa 
de Montbui, trobareu un patrimoni històric i na-
tural únic i singular, al bell mig de Catalunya. El 
seu conjunt romànic és dels segles X-Xl, i consta de 
l’església de Santa Maria de Gràcia i de la Torre de 
defensa, recentment remodelada. 
Dia: 10 d’octubre
Hora: 10:30h
Lloc: La Tossa de Montbui

Cultura i natura a la Tossa de 
Montbui

Catalonia Sacra organitza una visita guiada per 
descobrir l’església de Santa Maria de la Tossa de 
Montbui, un temple romànic ubicat en un paratge 
privilegiat.
Dia: 10 d’octubre
Hora: 11:00h
Lloc: Església de la Tossa de Montbui
E-mail reserves:  reserves@cataloniasacra.cat

Visita guiada a l’església de Santa 
Maria de la Tossa de Montbui

Sortida nocturna guiada a la muntanya del Pi del 
municipi de Santa Margarida de Montbui, on co-
neixerem la història del fort d’Isabel II o també 
conegut com el Fort del Pi, nomenat així per la 
muntanya on s’ubica.
Dia: 9 d’octubre
Hora: 20:30h
Lloc: Muntanya del Pi
Telèfon de reserves: 938034735
E-mail reserves: cerverocr@montbui.cat

Visita nocturna al Fort d’Isabel 
II- El Pi

Visita guiada al jaciment arqueològic 
Abric Romaní per conèixer els nos-
tres avanpassats neandertals d’ara fa 
60.000 anys i les darreres troballes 
efectuades amb els treballs d’exca-
vació recents. Descobrireu qui eren 
i com vivien els grups neandertals i 
fareu un taller de tir amb eines i ins-
truments prehistòrics.
Dia: 9 d’octubre
Hora: 11:00 h i 12:45 h
Lloc: Abric Romaní de Capellades. 
Ronda del Capelló, s/n
Web reserves: 
http://www.entrapolis.com

Visites guiades a l’Abric Romaní

Fins fa 200 anys el paper que es feia 
al món era fet a mà i a partir de draps 
vells! Capellades fou un dels centres 
més importants del paper a Europa. 
Avui, al Museu Molí Paperer hi po-
deu reviure el procés d’elaboració 
del paper fet a mà. A més, gaudireu 
de l’experiència de fer paper amb les 
vostres pròpies mans!.
Dia: 9 d’octubre
Hora: 11:00 i 12’30h
Lloc: Capellades
Telèfon de reserves: 938012850
E-mail reserves: 
reserves@mmp-capellades.net

Descobriu com es fa un full de paper artesanal!
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FOTOGRAFIA / LA VEU

El Mercat de la Masuca 
mantindrà �ns a �nals 
d’octubre una nova ex-

posició amb imatges històri-
ques i material referent als Tres 
Tombs.
No es tracta només d’un recull 
de fotogra�es, sinó que va més 
enllà. És una exposició docu-
mental fotogrà�ca de Josep 
Maria Vilarrubias, on apareixen 
records i vivències de persones, 
algunes de les quals a dia d’avui 
ja no estan entre nosaltres.
Aquesta col·lecció està com-
plementada per una selecció 
d’imatges del 41è Concurs fo-
togrà�c dels 3 Tombs d’Iguala-
da on s’hi pot trobar materials 
dels fotògrafs Manel Caballé, 

Manel Marimon, Nina Pallarès, 
Andreu Miquel, Francisco Al-
mendros i Jaume Peña.
Amb la idea de que sigui de 
l’interès per les igualadines i 

igualadins, al llarg del mes d’oc-
tubre es podrà visitar i conèixer 
de primera mà l’exposició a la 
sala d’exposicions del Mercat 
de la Masuca.

El Mercat de la Masuca acull una ex-
posició amb la selecció de fotogra�es 
del 41è Concurs dels Tres Tombs

DISSENY / LA VEU

L ’il·lustrador igualadí 
Xavier Mula ha estat 
seleccionat, entre més 

de 5.000 creadors, com un 
dels finalistes del prestigiós 
concurs World Illustration 
Awards 2021 de Londres, or-
ganitzat per AOI (Associati-
on of illustrators). 
Ha estat escollit com un dels 
17 finalistes dins la categoria 
de ‘Advertising’ (Publicitat) 
amb la obra ‘Sense planeta 
no hi ha vida’, un cartell que 
forma part d’una campanya 

anomenada ‘Sentit Comú’ 
del partit polític ‘Barcelona 
en Comú’. 
Amb aquest encàrrec va vo-
ler expressar la necessitat de 
la societat actual de lluitar 
contra l’emergència climàti-
ca, d’una comunitat consci-
ent que lluita contra el can-
vi climàtic, a través d’una 
imatge poderosa, combativa 
però amb un to alegre, posi-
tiu i esperançador.
Aquest concurs, que premia 
les millors obres realitza-
des durant l’any 2020, és un 
dels més prestigiosos a ni-

L’il·lustrador igualadí Xavier Mula, 
�nalista als World Illustration Awards 
2021 de Londres

vell internacional, i el crea-
dor igualadí reconeix que el 
simple fet d’estar seleccionat 
com a finalista ja és un reco-
neixement molt important i 
dóna una gran visibilitat del 
seu treball arreu del món. 
Els finalistes participaran en 
una exposició a Anglaterra 
i la seva obra formarà part 
d’un catàleg col·lectiu que 
s’envia als millors editors i 
agencies de tot el món.
Es farà públic el nom dels 
guanyadors en una gala a 
Londres el 12 d’octubre de 
2021.

LLENGUA / LA VEU

L’Associació Promotora 
de la Llengua Catalana 
(APLEC) ha organitzat 

diverses activitats i tallers que 
es realitzaran durant la tar-
dors 2021.
En primer lloc, el curs d’ar-
ticles d’opinió Diguem-hi la 
nostra!, a càrrec de David Vila 
i Ros, en què s’exposaran les 
principals característiques, 
les tècniques i els recursos de 
l’escriptura argumentativa, 
amb un plantejament rigorós 

en els continguts, però amè. 
A partir dels articles que ani-
ran escrivint els participants 
aprendrem a transmetre la 
nostra opinió de manera 
clara, concisa i argumentada.
Dates del curs: 14, 21 i 28 
d’octubre de 2021; de 2/4 de 
8 a 9 del vespre a l’Espai Cívic 
Centre.
Preu: 35,00€
D’altra banda, una sèrie de ta-
llers de llengua molt interes-
sants, a càrrec d’Albert Solé i 
Dalmases que es faran de for-
ma virtual els dissabtes dels 

Activitats de l’APLEC per la tardor
mesos d’octubre, novembre i 
desembre. Preu per taller: 10 
€ socis / 15 € no socis.
Inscripcions: Per a més infor-
mació i inscripcions, envieu 
un missatge a aplecaplec@
gmail.com. Per inscriure-s’hi, 
feu-nos arribar les vos-
tres dades personals (nom i 
cognoms, adreça electrònica i 
telèfon) i indiqueu a quin(s) 
taller(s) us voleu apuntar, 
com a màxim 5 dies abans de 
la data del taller. Les places 
són limitades i s’atorgaran per 
rigorós ordre d’inscripció.
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TEATRE / LA VEU

D iumenge dia 10 d’oc-
tubre, a les 7 de la 
tarda, Cascai teatre 

posarà en escena una adap-
tació de la novel·la d’Ales-
sandro Baricco, Noucents, el 
pianista de l’oceà, al Teatre 
Municipal Ateneu. Cascai 
Teatre ha transformat aques-
ta romàntica història d’un 
home extraordinari en un 
viatge per la música popu-
lar de principis del segle XX: 
ragtime, blues, dixieland. 
Un recorregut compartit 
per Marcel Tomàs i el músic 
Adrià Bauzó. Un espectacle 
que és també un concert, que 
agradarà tant als amants del 
teatre com als de la bona mú-
sica.
Les entrades tenen un preu 
de 20, 18 i 15 € i es poden ad-
quirir per internet a https://
teatremunicipalateneu.cat/. 
També es poden comprar al 
Punt de difusió cultural i tu-
rística d’Igualada (Sala Mu-
nicipal d’Exposicions c. Gar-
cia Fossas, 2 -pl. de la Creu). 
De dimarts a dijous de 18.30 
a 20.30 h. Divendres de 18 
a 21 h. Dissabtes d’11 a 14 
i de 18 a 21 h . Diumenges 
d’11 a 14 i de 18.30 a 20.30 
h. Durant aquesta setmana 
els joves fins a 25 anys poden 
comprar les entrades a cinc 

euros. A més hi ha descomp-
tes per a diversos col·lectius.

Noucents, el pianista de 
l’oceà
Danny Boodman TD Lemon 
és Noucents, el pianista més 
gran que mai hagi tocat sobre 
l’oceà. Diuen que quan toca el 
piano en fa sortir una músi-
ca meravellosa. Quan era un 
nadó Noucents va ser trobat a 
bord d’un vaixell i mai no va 
posar els peus a terra. Mai. I 
ningú no en sap la raó.
El conegut monòleg d’Ales-
sandor Baricco s’estrenà 
abans que l’autor es convertís 
en un fenomen internacional 
amb la seva novel·la Seda.
La banda sonora de Noucents, 
el pianista de l’Oceà, està con-
textualitzada en l’època en la 
que transcorre la història, als 
primers anys del segle XX. 
Una època on neix un estil 
que s’acabarà denominant 
jazz. Tota una revolució mu-
sical que ha arribat als nostres 
dies i ens segueix emocionant 

gràcies a la seva força i la seva 
autenticitat.
Els anys vint naixia un nou 
estil musical fruit del punt de 
trobada en què con�ueixen 
diferents sonoritats, el ritmes 
provinents de Sud Amèrica 
que es fusionen amb la mú-
sica africana dels esclaus i vi-
atgen �ns a Nord Amèrica en 
forma de Worksongs, reco-
llint i incorporant l’ambient 
i estil antillans. El fenomen 
migratori de l’època fa que 
la tradició musical europea 
també travessi l’oceà i faci les 
seves aportacions a aquestes 
noves tendències musicals.
Noucents transcorre en un 
vaixell transoceànic que fa 
la ruta d’Europa a Amèrica 
a principis de segle. En els 
seus salons de ball de primera 
classe i també a les bodegues 

del vaixell, territori dels im-
migrants, és on els diferents 
estils con�ueixen i in�uiran 
de�nitivament en la creació 
de noves sonoritats que aca-
baran essent universals.
Marcèl Tomàs dirigeix i inter-
preta aquest monòleg acom-
panyat per Elena Montané, 
piano i acordió; Xavi Moli-
na, saxos i clarinet; Andreu 
Vilà, vibràfon i bateria; Adrià 
Bauzó, saxos i baix n’és també 
el director musical.

Alessandro Baricco, l’autor
Els seus primers escrits van 
ser assajos de crítica musical 
col·laborant en diferents dia-
ris italians i presentant varis 
programes de la Rai TV.
A banda d’assajos i nombro-
ses col·laboracions ha publi-
cat una dotzena de novel·les 

“Noucents, el pianista de l’oceà”, un viatge per la 
música de principis del segle XX

traduïdes i publicades en dis-
set llengües. També ha dirigit 
teatre i cinema.
Les seves històries oscil·len 
sempre entre allò real i l’oní-
ric. Té un estil propi, de frases 
curtes i descriptives, carac-
teritzat per varis girs i regis-
tres al servei d’una mateixa 
història. Històries protago-
nitzades per personatges for-
çosament impossibles. 

Marcel Tomàs i Cascai Teatre
El director i intèrpret de l’es-
pectacle s’ha format i ha de-
senvolupat la seva carrera 
principalment en el teatre, 
especialitzant-se en el teatre 
d’humor, gestual i de creació 
pròpia. En aquest àmbit ha 
rebut diversos premis a nivell 
nacional i internacional.
El 1999 va fundar la seva prò-
pia companyia, Cascai Teatre 
amb la qual ha creat, dirigit i 
protagonitzat una quinzena 
de produccions que han fet 
gira tant en territori català 
com espanyol, participant en 
diverses �res i festivals tant 
de Catalunya, com de l’estat i 
l’estranger. Mai no ha deixat 
de banda el seu treball d’actor 
davant la càmera, participant 
en diferents series de televisió 
i pel·lícules. Properament pre-
sentarà el seu espectacle Un 
tal Shakespeare al Teatre de 
l’Aurora.

L’obra a càrrec de Cas-
cai Teatre i basada en 

una novel·la d’Alessan-
dro Baricco, es podrà 

veure diumenge al 
Teatre Municipal

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



Continuació del capítol pel meu Llibre de circ (5)

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

Pallassa local - La igualadina Nöel 
Olivé, anys enrere, a l’Institut del Tea-
tre, la pallassa Pepa Plana, li va pronos-
ticar: “Algún día seràs la meva blanca”. 
Finalment arribà el dia i l’espectacle 
que actuen juntes, en un cap de setma-
na del mes d’octubre de 2018 s’estrenà 
al Teatre Aurora: “Veus que no veus”, 
sota la direcció de Joan Arqué.
En escena fan números clàssics de 
pallassos i els reinterpreten des de la 
perspectiva femenina, fent un retrat de 
la societat actual; des del humor i des 
de la feina de dues pallasses, represen-
ten una nova i divertida obra, amb un 
punt de crítica punyent, reivindicant el 
paper de la dona al món dels pallassos. 
(L’Enllaç)
Entrevistes i caricatures - Tenim un 
recull de les entrevistes que feia el po-
pular periodista Manolo del Arco, a 
personatges d’actualitat - entre ells gent 
del Circ -als quals els feia la caricatura 
mentres dialogava amb ells. D’aquestes 
xerrades en tenim un parell d’artistes 
que actuaren a Igualada -fa 65 anys-. 

Són les que va fer a Lance King “va-
quero” del Circo Americano, instal.lat 
al “Camp de l’Escorça” i la de Johan 
Traber, cap dels funambulistes aeris, 
que actuaren l’any 1957, a la plaça de 
l’Ajuntament, sense carpes.  Del Arco, 
però, amb alguns, interlocutors els 
parlava d’altres temes, de més actuali-
tat, com fou el cas del Director del Circ 

de Budapest, Köszegy Károly, amb el 
qual parlà sobre la guerra d’Hongria 
que acabava d’esclatar. Acabà l’entre-
vista, amb una signi�cativa frase:  “Lu-
ego hablamos de circo!”... 
“Texas Rodeo a Igualada”. Llegim 
en el programa del  Circo Americano 
(Feijoo-Castilla) que portava un es-
pectacle de “Rodeo”; el capdavanter 
del qual era Lance King, al qual vàrem 
veure i aplaudir, el 1956.
Traduïm les explicacions que ell donà 
a l’entrevistador: “No soc texà, sinó 
canadenc. A casa tenim un “ranxo”, a 
Calgary (Alberta) on tenim 40 o 50 ca-
valls i sempre una munió de búfals. El 
meu pare, quan jo tenia 2 anys, ja va 
pujar-me a un cavall. Ara, ja en tinc 28. 
Aquí, només actuem amb cavalls, però 
en els ”rodeos”, indistintament, cavalls 
salvatges i búfals. Fem des de la captu-
ra amb llaç i fer caure els búfals agafats 
per les banyes. El búfal, si té més de 10 
anys, et pot embestir. Fem un exerci-
ci molt perillós: llençar-nos sobre d’ell 
des d’un cavall. Hem d’anar protegits 

per dos cavallistes que l’envolten tirant 
del llaç. Un búfal no es pot domar. Do-
minar-lo, sí: millor dit, reduir-lo. Do-
minar un cavall salvatge em costa uns 
sis mesos; fa el que jo vull i al mes ja el 
puc muntar. Hem llegit al llibre, “Cent 
anys de circ, a Barcelona”, de Ramon 
Bech  que Lance King fa anar un gran 
llaç i que damunt d’un cavall, apaga 
unes espelmes enceses.
Porta el vestit que fa servir al “ranxo”: 
Botes amb pell de cavall amb talons 
alts. Zajones de pell de vaca: capell 
d’una sola peça i vestit amb incrustaci-
ons. Total per uns 500  dòlars. ”Jo vaig 
venir a Espanya i a Madrid (Feria del 
Campo) per sis mesos i ja fa 6 anys que 
soc al circ.”
Pallasso artista grà�c - El mes de 
març de 2017. El conegut artista cò-
mic, Marcel Gros, presentà  la seva 
obra grà�ca, a la sala municipal d’ex-
posicions, de la nostra ciutat, sota el 
títol de “Micadepoc”. Fora de l’escena-
ri el Marcel cultiva el seu art plàstic. 
(L’Enllaç) 
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LLIBRES / LA VEU

Després de presentar 
el llibre “Avi, et trau-
ré d’aquí!” (Saldonar 

edicions, 2019) en 48 ocasions 
per tot el territori -la darrera 
diumenge passat a Carme-, 
l’escriptor Joan Pinyol acaba de 
publicar una versió del llibre 
adreçada als joves en què expli-
ca la lluita que des de fa tretze 
anys du a terme per treure el 
seu avi matern del Valle de los 

Caídos i enterrar-lo al cemen-
tiri de Capellades.
Amb el mateix títol i el subtí-
tol “Una promesa per evitar 
que ningú caigui mai més en 
l’oblit” ha escrit una versió 
pensant en els alumnes de 
secundària (a partir de tercer 
d’ESO i �ns a segon de batxi-
llerat) que hi ha als instituts. 
La intenció és explicar-los de 
primera mà uns fets lligats a 
la guerra i a la dictadura que 
s’han silenciat durant dècades 

Joan Pinyol publica una versió actualitzada del llibre “Avi, et 
trauréd’aquí!” per a l’alumnat de Secundària

LLIBRES / LA VEU

Avui divendres a les 7 
de la tarda, la Biblio-
teca Central d’Iguala-

da acollirà la presentació de 
Diaris haitians, de Rita Pijoan. 
Es comptarà amb la presència 
de el �lòleg i professor Flo-
renci Barniol i Boixader, que 
acompanyarà l’autora en la 
presentació.
Amb Diaris haitians l’Edito-
rial Trípode inicia una nova 
col·lecció que posa la mirada 
en una literatura intimista, 

Presentació de “Diaris haitians” a Igualada

i que són imprescindibles per-
què entenguin algunes claus 
del nostre present. Durant el 
curs escolar, el capelladí com-
bina la seva activitat com a 
professor de llengua i litera-
tura catalanes a l’institut Pere 
Vives d’Igualada amb la realit-
zació de diverses xerrades en 
altres centres de secundària a 
propòsit de la seva lluita, que 
serveixen per compartir-la i 
per sacsejar les consciències 
de les noves generacions. El 

curs passat les va dur a ter-
me a l’institut Vall de Tenes 
de Santa Eulàlia de Ronçana 
(Vallès Oriental), a l’institut 
La Candelera de l’Ametlla de 
Mar (Baix Ebre), a l’institut 
Terres de Ponent de Mollerus-
sa (Pla d’Urgell) i a l’institut 
Ernest Lluch de Cunit (Baix 
Penedès).  Aquesta nova ver-
sió, més breu i més econòmi-
ca, també actualitza l’estat de 
la lluita amb totes les accions 
dutes a terme a partir de 2019, 

que és quan es va publicar la 
primera versió. Per exemple 
el darrer comunicat que acaba 
de rebre la família des de Pa-
trimonio Nacional, entitat que 
depèn del govern espanyol, 
que el passat mes de setembre 
els va fer saber l’imminent ini-
ci dels treballs previs al Valle 
de los Caídos que han de per-
metre la identi�cació, exhu-
mació i posterior entrega a la 
família de les restes del cape-
lladí Joan Colom Solé.

centrada en el jo. Es tracta 
d’explorar les barreres entre 
l’auto�cció i la �cció, la me-
mòria o l’autobiogra�a; una 
literatura a on escriure és 
sempre recordar, assaborir o 
reinventar la pròpia història 
que, en bona part, quan estem 
davant d’obres d’alta literatura, 
ens parlarà també de la vida, 
pensaments, preocupacions i 
emocions d’un mateix. «Vides 
Privades» és el nom d’aques-
ta nova aventura editorial 
que Pilar Blasco, editora de 
Trípode, ha decidit començar 

a Haití amb els textos de Rita 
Pijoan.
Aquest llibre recull un seguit 
de textos en forma de diari 
que tenen com a protagonis-
ta la mateixa autora durant 
la seva estada a Haití, amb 
algunes estades intermitents 
a Barcelona, Nova York o Mi-
ami. Entrarem en el seu món 
més íntim a través d’una lite-
ratura d’alt nivell. Des d’una 
re�exió vital i literària alhora 
ens endinsarem en un seguit 
de qüestions tan universals 
com pensar o repensar la prò-

pia vida, la nostra trajectòria; 
o tan concreta com els amors 
o desamors que ens acompa-
nyen, el sexe, la professió, la 
solitud, la pèrdua, la materni-
tat...
La protagonista i autora dels 
Diaris haitians és Rita Pijoan. 
Escriu sota pseudònim. Barce-
lonina de naixement, i psiquia-
tra de professió, marxarà cap 
a Haití a on es quedarà durant 
vint anys. Allà escriurà el seu 
diari personal. Ara ha tornat a 
Catalunya i viu en un poble gi-
roní des d’on continua escrivint.
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Ho ha fet inaugurant 
un curs presencial 
i deixant enrere les 

transmissions televisives de 
suplència pensant en els nos-
tres socis a casa seva .
Dilluns a la tarda, i previ a 
la sessió acadèmica,  és va 
fer un record per a tots els 
igualadins i anoiencs que la 
pandèmia ens ha robat. Unes 
imatges i sons prou colpidors 
�ns a diluir-se en un cel este-
lat mentre un conjunt de cor-
da interpretava L’Hora dels 
Adéus.
Instants després, la igualadi-
na Alba Vergés, Consellera 
de Sanitat en aquest temps 
horrible va explicar-nos les 
pròpies vivències  des de un 
càrrec tan difícil . El to humà 
i emocionat es va encomanar 
als assistents.
Ja dintre el propi acte acadè-
mic l’alcalde Marc Castells va 
inaugurar el Curs fent refe-
rencia també a l’etapa passa-
da, contrastant-la, però, amb 

els bons auguris i notícies 
que s’esperen per a Igualada.
Els quatre components de 
FLAUTET DE CORDA, molt 
joves, van interpretar quatre 
composicions que foren molt 
aplaudides i visades.

Propera sessió
La propera sessió d’AUGA 
que tindrà lloc el dimecres 
dia 13 d’octubre a les 16,45 a 
l’Església de Santa Maria.
Tindrem amb nosaltres a 
Antoni Dalmau que ens par-

Divuit mesos després AUGA ha tornat 
a l’Ateneu

larà de “Igualada ara fa un 
segle. Església i societat”.
Acabarem la sessió amb una 
audició musical a càrrec 
de Jonatan carbó a l’orgue 
i d’un petit cor dirigit per 
Carles Prat
Recomanem venir amb su-
ficient antelació. Encara que 
l’assistència a AUGA propi-
cia la trobada i la conversa, 
és convenient per tothom 
que mantinguem les dis-
tàncies de seguretat i portar 
mascareta.

LLIBRES / LA VEU

Per desena vegada l’es-
criptor capelladí Joan 
Pinyol ha quedat �na-

lista del Premi Vent de Port de 
Contes que es convoca a Tremp 
des de 1994. Una vegada més la 
narració que hi ha presentat ha 
estat seleccionada d’entre les 
vora cent que es reben cada 
any i forma part, juntament 
amb la narració guanyadora, 
d’un llibre col·lectiu.  
En aquesta ocasió li han selec-
cionat el conte “Biberons” que 
recrea la història dels joves 
nascuts el 1920 a Capellades 
que l’exèrcit de la República va 
mobilitzar l’any 1938 quan en-
cara no tenien divuit anys i que 
en gran part van perdre la vida 
en el seu primer bateig de foc. 
A partir de les notes manuscri-
tes d’un dels que va tornar de 
la guerra, l’Antoni Quintana 
Torres, fundador anys després 
de l’Agrupació de Supervivents 
de la Lleva del Biberó, Joan 

Pinyol ha creat una trama que 
reprodueix el periple per la 
guerra per part de joves com 
el també capelladí Joan Farriol 
i el seu oncle Josep Pinyol, que 
va morir a les ribes del Segre o 
de l’Ebre i del qual la família no 
n’ha sabut res més. Titulat “Lu-
cina i altres narracions” el llibre 
que conté el guanyador i els �-
nalistes del Premi Vent de Port 
de Contes 2020 -acompanyats 
de diverses il·lustracions- s’aca-
ba de publicar a Pagès editors i 
ja s’ha distribuït per tot el país. 

“Biberons”, joves morts 
a la guerra, �nalista del 
premi vent de port 2020

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

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

20%  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 
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FOTOGRAFIA / CARMEL·LA 
PLANELL

Aquest 12 d’octubre, 
amb total complaença 
i per la seva computa-

ble i longeva trajectòria, l’Agru-
pació Fotogrà�ca d’Igualada, 
l’AFI, celebra els seus noran-
ta-un anys d’història; una �ta 
memorable que mereix una 
relectura atenta.
Era l’any 1929 quan un grup de 
joves igualadins afeccionats a la 
fotogra�a es reunia periòdica-
ment al popular “Bar dels Ca-
çadors”, al primer pis de l’antiga 
casa Padró Serrals (al número 
6 del carrer Sant Jaume, actual-
ment plaça Sant Miquel, 5) de la 
nostra ciutat. El reclam d’aques-
tes trobades eren les actuacions 

l’Estat, darrere de la Real So-
ciedad  Fotográ�ca de Madrid 
(1899), la Sociedad Fotográ�ca 
de Zaragoza (1922) i l’Agrupa-
ció Fotogrà�ca de Catalunya 
de Barcelona (1923); àdhuc, la 
primera que no ubicada en una 
capital de província, i que va 
comptar amb aquests membres 
fundadors: Josep Castelltort, 
Ramon Godó, Josep M. Lladó, 
Celestí Riba, Procopi Llucià i 
Antoni Pomés.
De primer, instal·lada aquesta 
entitat a les dependències de 
l’antiga casa Padró Serrals; allà, 
hi va romandre �ns al gener de 
1997, tot passant per un tras-
llat provisional a un edi�ci del 
carrer de Sant Carles, 20, que 
precedia a la inauguració de la 
nova seu  de la Plaça de la Creu, 

per part de tots els membres  de 
l’entitat, va ser objecte del reco-
neixement de la ciutadania i de 
diverses institucions, no sola-
ment per la puntual publicació 
dels butlletins, sinó també per 
l’organització de diverses expo-
sicions i mostres fotogrà�ques. 
En aquest sentit, aquesta afecció 
a la fotogra�a d’aquells primers 
fotògrafs amateurs va fer que un 
dels nostres fundadors, Procopi 
Llucià, encapçalés la tasca enca-
minada a l’obtenció de fotogra-
�es amb la �nalitat de preservar 
-per a la posteritat- les imatges 
referides al patrimoni arqui-
tectònic, històric, costumista i 
artístic, de la ciutat d’Igualada 
i de la comarca de l’Anoia. Tota 
mena d’imatges -amb perso-
natges rellevants o no- de la 
quotidianitat, i també esglésies, 
ermites, retaules, imatgeria po-
pular i religiosa, creus de ter-

me, o�cis artesans, fàbriques, 
el paisatge urbà, festes populars 
i tradicionals, van ser objecte 
d’atenció per a nodrir un arxiu 
d’imatges, l’Arxiu Fotogrà�c 
Municipal; una extraordinària 
font de documentació curosa-
ment arxivada que, amb el pas 
del temps, assoliria un valor in-
qüestionable. Si bé aquest Arxiu 
Fotogrà�c va veure una prime-
ra presentació pública, a la Sala 
d’Exposicions de l’Agrupació, 
durant les festes nadalenques de 
l’any 1931; atès que -sobretot, 
gràcies a la dedicació gairebé 
exclusiva de Procopi Llucià i a 
l’aportació econòmica dels seus 
companys de junta- aquest ar-
xiu creixia exponencialment i 
anava prenent una dimensió 
que ultrapassava les possibilitats 
de conservació de  l’Agrupa-
ció. En conseqüència, des d’un 
ferm propòsit de garantir-ne la 

seva continuïtat, l’Arxiu Foto-
grà�c va ser ofert íntegrament 
a l’Ajuntament; institució que, 
en la sessió plenària del 15 de 
desembre de 1932, va acordar 
la creació de l’Arxiu Fotogrà�c 
Municipal sota el “patronatge” 
de mateixa Agrupació Fotogrà-
�ca d’Igualada.
Seguidament, la Guerra Civil 
ho va alterar tot i va tancar mol-
tes portes tant als afeccionats 
a la fotogra�a com a uns pri-
mers professionals; emperò, tot 
i que, a la postguerra només es 
van obrir camí els especialistes 
en fotogra�a de retrat o de re-
portatge social i periodístic, les 
difícils circumstàncies no van 
impedir que  les agrupacions 
fotogrà�ques, sempre encap-
çalades per les seves juntes di-
rectives, intentessin de refer-se 
del sotrac amb la intenció de 
tornar a emergir. Així, a l’11 

L’Agrupació Fotogrà�ca d’Igualada, a punt de celebrar el seu 
noranta-unè aniversari tot caminant amb entusiasme cap al centenari

Fundadors 29-12-1929 Esquerra a dreta Copi, Lladó, Riba, Pomés, Godó i Castelltort. Foto, Cortés

preparatòries per a la funda-
ció de l’Agrupació Fotogrà�ca 
d’Igualada. Així,  amb motiu 
d’una assemblea extraordinària 
de socis, el dia 12 d’octubre de 
1930, van ser redactats i apro-
vats els Estatuts de la constitució 
d’aquesta nova entitat, amb seu 
a l’esmentada �nca. Acte seguit, 
la junta va assumir el mandat 
de trametre’n la seva pertinent 
aprovació per part del Govern 
Civil; essent signats per Lluís 
Companys, aleshores Gober-
nador Civil de la Provincia de 
Barcelona i, més tard, President 
de la Generalitat de Catalunya.
En el moment de la seva fun-
dació, l’Agrupació Fotogrà�-
ca d’Igualada va ser la segona 
entitat d’aquest tipus existent 
a Catalunya, i la quarta de tot 

18 (Edi�ci “Cal Maco”), el dia 
26 d’abril de 1998, espai on s’hi 
ha romàs �ns l’octubre del 2020. 
Recentment, des de l’1 de no-
vembre de 2020, el nou local 
social de l’Agrupació Fotogrà�-
ca està situat l’Avinguda Barce-
lona, 105, d’Igualada.
Amb el pas dels anys, la la-
bor fotogrà�ca dels integrants 
d’aquesta entitat va participar 
d’episodis tan signi�cats com 
van ser: des del maig de l’any 
1932, la publicació d’un Butlletí 
societari que, llevat del trienni 
1936-1939, s’editaria mensual-
ment �ns al desembre de 1969; 
per a procedir a unes noves en-
tregues a partir del 1992, i �ns 
al 2011. Alhora, tot i no estar re-
glada -des d’un àmbit professio-
nal- la pràctica de la fotogra�a 

Inauguració del local social 15-4-1930. Esquerra a dreta Copi, Serra, 
Samarach, Pomés, Godó, Lladó, Mata, Borràs i Mateu.

Entrada i sala bar a l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada. Anys 30’
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d’abril de 1949, l’Agrupació Fo-
togrà�ca serviria d’estatge soci-
al de l’acte de constitució de la 
“Federación Española de Arte 
Fotográ�co” (FEAF), de la qual 
el nostre Soci d’Honor, José Or-
tiz, va ser nomenat president de 
la junta directiva, formada per 
Ignacio Barceló (Agrupació 
Fotogrà�ca d’Arenys de Mar), 
Eduardo Susanna (Real Soci-
edad Fotogrà�ca de Madrid), 
Antoni Campañà (Agrupació 
Fotogrà�ca de Catalunya) i 
l’igualadí i soci d’aquesta enti-
tat, Lluís M. Lladó. 
Posteriorment, i en qüestió de 
temps, la incansable i validada 
activat fotogrà�ca dels mem-
bres d’aquesta agrupació va pro-
piciar que fos mereixedora de la 
Medalla de la Ciutat al mèrit ar-
tístic, atorgada per l’Ajuntament 
d’Igualada, el 26 de setembre de 
1964. Endemés, tot un succés va 
ser que aquesta Agrupació fos 
fundadora de la Federació Ca-
talana de Fotogra�a, en el marc 
d’un esdeveniment notable que 
va celebrar-se a Barcelona, el 
12 de desembre de 1981, arran 
d’una assemblea constituent on 
va ser escollida una junta gesto-
ra integrada per aquesta entitat i 
representants de Foto Art Man-
resa, Agrupació Fotogrà�ca de 
Catalunya, Agrupació Fotogrà-
�ca de Cambrils, Agrupació Fo-
togrà�ca de Gavà; essent apro-
vats els pertinents estatuts per la 
Generalitat de Catalunya, el 12 
de març de 1983. Endemés, un 
cop entrat al segle XXI, del més 
recent període, enmig d’altres 
actuacions, l’Agrupació Foto-
grà�ca d’Igualada s’enorgulleix 
de haver estat guardona amb 
el Premio Nacional de Foto-
grafía, 2014, a la millor entitat; 
atorgat per la Confederación 
Española de Fotografía.

L’Agrupació Fotogrà�ca d’Igua-
lada, una idiosincràsia prou 
singular des del vessant artístic, 
cultural i social:

El Concurs Social Classi�cador
La primera edició del Concurs 
Social es va celebrar a l’agost 
del 1930, dos mesos abans de la 
fundació o�cial de l’entitat. Ini-
cialment va ser convocat com a 
concurs amb el reclam costu-
mista “Visions de la Festa Major 
d’Igualada’’, que va servir per a 
establir la primera classi�cació 
per categories dels socis de la 
nonada entitat. Aquest model 
classi�cador s’ha mantingut �ns 
als nostres dies, bo i establint 
que els socis pertanyin succes-
sivament a la Tercera Categoria, 
Segona, Primera o bé Categoria 
d’Honor, depenent de les dis-
tincions aconseguides en dife-
rents edicions d’aquest concurs. 

Les primeres obres presentades 
eren en blanc i negre; més tard, 
al 1954, hi va ser incorporada 
la secció de Transparències en 
Color, si bé la secció de Color 
Paper no hi va ser afegida �ns 
a l’any 1986; obeint a diferents 
formats de convocatòries.

Trofeu Agrupació Fotogrà�ca 
d’Igualada
Aquesta condecoració és la mà-
xima distinció que s’atorga en 
una única ocasió als socis com 
a reconeixement dels mèrits as-
solits en la Categoria d’Honor 
del Concurs Social Classi�ca-
dor. Òbviament, amb el pas dels 
anys han estat un gran nombre 
els socis que són posseïdors de 
l’esmentat i signi�cat trofeu.  

Concurs Ibèric
A l’any 1945, va ser organitzat 
el Primer Concurs Nacional de 
Fotogra�a de l’Estat espanyol, 
un certamen seguit de tres edi-
cions més, en què el prestigi de 
l’entitat va ser del tot manifest 
gràcies a reunir en el jurat a 
grans �gures de la fotogra�a del 
moment, en un lliurament de 
premis que concedien una no-
table categoria als guanyadors.
Després, al 1949, va ser convo-
cat un Concurs Internacional; 
i, al 1950, va ser inaugurada la 
Primera edició del Concurs 
Ibèric de Fotogra�a, unes fo-
togra�es en competició que 
s’exposaven a la Sala de l’Agru-
pació en dies de la Festa Major 
d’Igualada. Però, per tal d’evi-
tar incompatibilitat de dates, a 
l’any 1964, el certamen va ser 
traslladat a les Festes de Nadal. 
I, és des del 1968 que aquest 
concurs compta amb el patro-
cini del Gremi de Blanquers 
d’Igualada; avinentesa per la 
qual va passar a anomenar-se 
“Concurs Ibèric de Fotogra-
�a - Trofeu Pell”. A l’ensems, 
dins de la mateixa organitza-
ció de l’Ibèric, a partir de l’any 
1992, va ser instituït el Trofeu 
Ramon Godó; un guardó en 
memòria d’un dels fundadors, 

destinat a premiar la millor 
seqüència del certamen.

L’Enfoc
L’Enfoc ha estat l’activitat més 
jove de les organitzades anual-
ment per la nostra entitat. Es 
va posar en marxa a l’any 1995, 
responent a una audaç inicia-
tiva de fer una crida als com-
panys de tot Catalunya amb 
l’objectiu de visitar i fotogra�-
ar Igualada, segons uns temes 
proposats, en tres escenaris di-
ferents de la ciutat, i posterior-
ment, amb la selecció de cinc 
d’aquestes imatges per a parti-
cipar en el concurs; un concurs 
de doble �nalitat: d’una banda, 
la pràctica fotogrà�ca en comú 
i, de l’altra, el contacte humà 
entre els participants en oferir-
los-hi un punt de trobada 
amable, convocat en una ma-
tinal fotogrà�ca. Al capdavall, 
�ns a la seva última edició, de 
l’any 2012, aquesta cita era una 
jornada fotogrà�ca de portes 
obertes, durant la qual l’Agru-
pació sortia al carrer i oferia un 
suggeridor i atractiu espectacle 
visual que podia ser compartit 
pels fotògrafs i també per qual-

sevol altre participant.
Curs de Fotogra�a
La lògica i decidida pretensió 
de supervivència i creixement 
de l’Agrupació ha fet que, es-
poràdicament, es convoquessin 
cursos de fotogra�a per a ins-
truir i divulgar l’afecció a l’art 
fotogrà�c; tot considerant que 
la practica de la fotogra�a �ns 
a l’adveniment de les càmeres 
digitals no solia ser a l’abast de 
tothom. A la tardor del 1968 es 
va programar el primer curset 
de fotogra�a, un iniciàtic en-
senyament,  repetit periòdica-
ment �ns a consolidar-se com 
a un Curs bàsic de Fotogra�a, 
a l’any 1975. Més endavant, al-
guns canvis van donar lloc al 
Curs d’iniciació a la Fotogra�a, 
de l’any 1986. I, més recent-
ment, l’entitat s’ha acomodat al 
pas de la càmera analògica a la 
digital, oferint cursos d’aquesta 
nova competència fotogrà�ca. 

Premi   Ciutat   d’lgualada   
Des de 1996 es ve realitzant la 
convocatòria del Premi Pro-
copi Llucià de Fotogra�a, des 
d’una iniciativa de l’Ajunta-
ment d’lgualada i l’Agrupació 
Fotogrà�ca; un projecte que ha 
esdevingut una eina e�caç per 
a fomentar el potencial creatiu 
en l’àmbit de l’art de la fotogra-
�a. Aquest premi convoca fotò-
grafs  d’arreu, estimulant la seva 
obra i, per tant, la seva creativi-
tat, bo i reconeixent-ne la seva 
talla artística. Paral·lelament, el 
premi és un vehicle per a con-
vertir Igualada en l’escenari ex-
positiu d’una part de les obres 
presentades a concurs així com 
una magni�cació de la pròpia 
obra premiada.

El FineArt
FineArt Igualada és una de les 
més actuals accions promogu-

des per l’Agrupació Fotogrà�-
ca d’Igualada, juntament amb 
l’Ajuntament d’Igualada, i més 
plenament i popularment con-
solidada. Inaugurat a la tardor 
del 2012, té com a objectiu fer 
realitat, any rere any, un esde-
veniment de fotogra�a capaç 
d’aplegar obres de fotògrafs de 
Casa Nostra, de l’Estat espanyol 
i d’arreu del món; amb exposi-
cions efímeres repartides per 
diverses sales de la ciutat.

Més convocatòries
Val adir que l’Agrupació Fo-
togrà�ca d’Igualada participa, 
col·labora o bé hi està repre-
sentada com a jurat en dife-
rents convocatòries fotogrà-
�ques d’Igualada i de l’Anoia, 
d’entre els quals val a subratllar 
el Concurs Típic Tres Tombs i 
el Concurs de l’European Ba-
llon Festival, entre altres.
Representada per tots els seus 
membres i sempre conduïda 
pels seus presidents, la millor 
presència és que l’Agrupació 
Fotogrà�ca d’Igualada és una 
entitat amb un lloable passat, 
viva en el moment present i 
empesa a mirar en positiu cap 
al futur.

Presidents de l’AFI
Agustí Mata (1930-1931); Josep 
M. Lladó (1932-1933); Josep 
Castelltort (1934-1935); Ramon 
Godó (1936-1943); Pere Borràs 
(1944-1945); Josep Bisbal (1946-
1952); Ramon Godó (1953-
1955); Pere Franquesa (1956); 
Ignasi Castelltort (1957-1958); 
Francesc Roca (1959-1960); 
Joan Domingo (1961-1962); 
Ramon Godó (1963-1964); 
Josep M. Ramon (1965); Joan 
Ribera (1966-1973); Ramon M. 
Salanova (1974-1985); Joan To-
màs (1986-2010); Ramon Mas-
caró (2011-).

Membres de la Junta actual, 2021: Manel Caballé, Ramon Muntaner, 
Sònia Poch, Joan Tomàs, Carmel·la Planell, Ramon Mascaró, Jordi Pérez, 
Robert Domínguez i Daniel Farré.

Acte de Constitució de la Federación Española de Arte Fotográfico 
11-04-1949.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Ocaña, Reina de Las Ramblas”, un excepcional i 
merescut homenatge a un personatge irrepetible

E l passat cap de setmana, amb el clamorós re-
cital teatralitzat “Ocaña, Reina de Las Ram-
blas”, el Teatre de l’Aurora va estrenar pro-

gramació de temporada. L’obra, del dramaturg Marc 
Rosich, amb en Joan Vázquez, com a intèrpret i can-
tant, i Marc Sambola, a la guitarra i com a director 
musical, després d’una completa gira per sales i esce-
naris d’arreu de Catalunya, compta ja amb el Premi 
de la Crítica 2019, al Millor musical i Millor actor de 
musical, i el Premi Teatre Barcelona 2019, al Millor 
espectacle musical i Millor actor de musical.
I, és a propòsit d’aquesta representació, a Igualada; 
una peça que personalment havia tingut ocasió de 
veure anteriorment, que de seguida em vaig sentir 
transportada per un desig inexplicable de rescatar de 
la memòria -de la meva Barcelona de tombants dels 
70’ i dels 80’- a l’Ocaña (José Pérez Ocaña) personat-
ge icònic i veí de l’entorn de La Rambla, resident en 
un espectacular habitatge amb vistes  sobre la Plaça 
Reial i els terrats de Ciutat Vella.
Ocaña va ser, en moltes esferes, tot un gran artista 
a qui, des de l’àmbit personal (el personatge) enca-
ra és imprecís de de�nir; dilatadament inquali�ca-
ble i inconcebible si no el coneixies més o menys de 
prop. Però que sempre et segrestava l’atenció amb 
els seus talons, les seves llampants faldilles i els seus 
estampats mocadors, manifestant –Rambla amunt i 

Rambla avall- que no tenia res a amagar 
en cap armari. Això és, una espectacu-
lar grandesa, tot un apoderament que es 
va avançar en l’art de les “performances”, 
en una època en què ningú no sabia ni 
què eren. Tanmateix, més enllà de l’es-
tètica i de les seves intervencions artís-
tiques, aquest pintor naïf i també actor i 
cantant, �del als seus orígens andalusos, 
no va tardar a convertir-se en tot un re-
ferent per al món homosexual i, el que 
és més, en un veritable precursor de tota 
una manera de viure i d’entendre l’amor 
i la llibertat; això és, un inqüestionable 
activista defensor dels drets LGTBI, molt 
abans de donar-se a conèixer el signi�cat 
d’aquestes sigles.
Per descomptat, la �gura d’Ocaña, el mateix perso-
natge, va construir tota una identitat, un subjecte, 
més enllà de la celebritat, primorós i mordaç, pene-
trant i satíric en tots els moments del seu disparitat 
tarannà, herència d’un sòlid ideari anarquista. Em-
però, el seu terrible infortuni, per culpa de la com-
bustió de la vestimenta de “Rei Sol” que portava, a les 
festes de Carnaval de Cantillana (Sevilla) va signi�-
car el pitjor dels quadres dramàtics per a aquell que 
havia estat la major i millor representació d’aquella 

Barcelona  golfa i 
desvergonyida.
Amb aquest recital 
teatralitzat, de no 
més de seixanta mi-
nuts, a ritme de co-
pla, amb les plomes i 
el ventall que no po-
dien faltar; els episo-
dis més rellevants de 
la vida de l’artista, a 
“Ocaña, Reina de Las 
Ramblas”, Ocaña, en 
la seva llengua verna-
cla, torna a Barcelona 
per a descobrir-nos 
novament molts dels 
memorables episodis 
de la seva vida. Un 
recorregut a través 
de la seva fascinant 

biogra�a argumentada amb les paraules, en primera 
persona del carismàtic artista que l’interpreta, i tan 
oportunament acompanyades amb aquelles peces 
–“Tatuaje”, “Ojos verdes”, “Yo soy esa”, entre altres- 
musicals que tant van omplir de signi�cat i contin-
gut la seva història. Tot un merescut homenatge a un 
personatge irrepetible.
Perquè, “Ocaña, Reina de Las Ramblas”, és un viat-
ge a la Barcelona de �nals dels 70’ i principis dels 
80’; una ciutat que, amb la � de la dictadura i el 
suposat adveniment de la democràcia, s’atrevia no-
vament a passejar sense manies, lluint les seves ex-
travagàncies, i reivindicant quasi obsessivament un 
avenir de llibertat. I aquest és l’elogi a un Ocaña que 
va ser, al cap i a �, la personi�cació dels seus anhels: 
el meravellós imaginari d’una altra i possible  ma-
nera d’estimar, de viure i conviure a la Barcelona 
del dia a dia, de la seva gent, del seu veïnatge i, per 
extensió, del món de l’art, de la faràndula i de la 
cultura. En summa, una pretensió o una quimèrica 
ambició escombrada lentament amb la implemen-
tació d’un nou model de ciutat, introduït pel gran 
projecte Barcelona 92. 
De�nitivament, l’obra, amb un magistral acompa-
nyament musical i el relat, en si, té aquell magnetis-
me que fa que els intèrprets connectin plenament 
amb el públic i aconsegueixin enlluernar-te a tra-
vés d’un sensacional passeig per les vicissituds de 
l’itinerari vital de l’Ocaña, amb la seva histriònica 
personalitat; que ens situen com mai en el context 
d’una Barcelona que ja no és, i que també va deixar 
de ser amb el traspàs d’aquell icònic personatge.

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i 

fotògrafa
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AGENDA

pianista excepcional, un viatge per la 
música popular de principis del segle 
XX: Ragtime, Blues, Dixieland i molt 
més. Marcel Tomàs i Adrià Bauzó unei-
xen talent i juntament amb un quartet 
de músics extraordinaris ens presenten 
aquest espectacle que fusiona música i 
teatre 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE 
Calaf 

“Mexicatas”. Vuit actrius mexicanes ens 
expliquen, amb un especial sentit de 
l’humor, algunes gotes de drama, quatre 
o cinc cançons i un gran desplegament 
d’energia, les seves experiències (parti-
culars i col·lectives) en el seu exili per 
terres catalanes.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al 
Casino.

MÚSICA 
Els Hostalets de Pierola 

IV Festival Internacional de Música Pi-
era i els Hostalets de Pierola. Concert a 
càrrec d’Elena Font al piano  que inter-
pretarà Schumann, Listzt, Debussy.
Diumenge a les 7 de la tarda a l’Auditori 
Cal Figueres

DIVENDRES 8 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “Diaris haitians”, 
de Rita Pijoan
Amb la presència de l’autora. Presenta 
Florenci Barniol i Boixader, filòleg i 
professor. 
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

CINEMA 
Capellades 

Projecció de la pel·lícula “Otra ronda”. 
Un professor d’història d’un institut 
està cansat. Un dia es reuneix amb uns 
companys de feina i un d’ells comenta 
que hi ha un estudi d’un psiquiatre que 
afirma que tenir un contingut de 0,05 
d’alcohol en sang et torna més creatiu 
i relaxat.
Divendres a les 7 de la tarda al cinema 
de la Lliga

CLUB DE LECTURA 
Sta Margarida de Montbui 

Trobada de lectors que han llegit el lli-
bre “Boulder”, d’Eva Baltasar. Activitat 
conduïda per Maria Enrich.
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda a la 
sala polivalent del nucli antic.

DISSABTE 9

CONCURS DE TEATRE 
Piera 

El Grup de Teatre Anem de Canto de Sant 
Joan de Vilatorrada posa en escena “Super 
Trouper”, una comèdia romàntica que 
contrasta els somnis i les aspiracions d’una 
noia dels anys 70 amb una dels anys 90. 
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Foment

MÚSICA 
Calaf 

El Pot Petit estrena nou repertori amb la 
gira ‘Vull cantar i Vull ballar’. Tota una de-
claració d’intencions del que ara gairebé 
no deixen fer enlloc: cantar i ballar! Neces-
siten fer-ho per ser feliços i així ho volen 
reivindicar. 
Dissabte a les 12 del migdia i a les 6 de la 
tarda al Casino

ANIVERSARI 
Capellades 

Celebració 120è aniversari de La Lliga. 
Parlament, conferència institucional: 120 
anys d’història, a càrrec de Jordi Castell-
ví Girbau, doctor en Antropologia Social 
i Cultural i professor a la UAB.. Refrigeri 
musical i castell de focs.
Dissabte a partir de les 7 de la tarda a 
La Lliga

DIUMENGE 10  

TEATRE 
Igualada 

“Noucents, el pianista de l’oceà” d’Ales-
sandro Baricco. Cascai Teatre porta als 
escenaris aquesta romàntica història d’un 

DIMECRES 13

CONFERÈNCIA 
Igualada 

Conferència a càrrec d’Antoni Dalmau: 
“Igualada ara fa un segle. Església i so-
cietat”. Audició Musical a càrrec de “Jo-
natan Carbó” a l’orgue i d’un petit cor di-
rigit per Carles Prat. Organitza AUGA. 
Dimecres a 3/4 de 5 de la tarda a la ba-
sílica de Santa Maria

DIJOUS 14

TALLER DE BIBLIOTERÀPIA 
Sta. Margarida de Montbui 

Taller de Biblioteràpia amb recoma-
nacions literàries per analitzar com la 
literatura ens pot ajudar a combatre la 
sensació d’angoixa, ansietat o por. Acti-
vitat emmarcada en el Dia Mundial de la 
Salut Mental.
Dijous a les 6 de la tarda a la biblioteca 
Mont-Àgora

HORA DEL CONTE 
Capellades 

“Fem por a la por”, a càrrec de Judith 
Navarro, de la Petita Companyia. És una 
sessió de narració oral per a totes aque-
lles persones valentes que, de vegades, 
tenim por.
Dijous a les 6 de la tarda a la biblioteca 
el Safareig

XERRADA 
Piera 

Una conferència a càrrec de l’escripto-
ra i pedagoga Eva Bach qui presentarà 
eines i claus per a una gestió emocio-
nal saludable. En el marc del Dia de la 
Salut mental.
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca

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

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

VIDES
Ainoa Sillero.
Vides és un recull d’il·lustracions de do-
nes, dones plenes de vida. Elles plasmen 
en les seves penetrants mirades cadas-

cun 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

DONES DE GÀMBIA
Exposició fotogrà�ca per trencar tòpics i 
conèixer la realitat de les dones d’aquest 
país africà. Dins l’Octubre Solidari.
Del 5 al 25 d’octubre a l’Espai Cívic 
Centre

AQUAREL·LES
Joan Coll.
Rostres de famosos, d’animals estimats i 
d’objectes quotidians. En Joan Coll Serra 
mostra les seves aquarel·les de personat-
ges famosos
Fins al 29 d’octubre al Punt de lectors de 
la Biblioteca Central

L’ATELIER DELS 
SENTITS
Sílvia Guillén.
Tornar a l’essència. Tècniques 
manuals ancestrals. Connectar amb 
la Mare Terra amb els tempos i ci-
cles de vida. Ceràmica artística ai-
xecada a mà.
De l’1 al 31 d’octubre a la sala 
d’exposicions de La Gaspar

BANC DE LES 
MIGRACIONS
Exposició virtual. Podreu “visitar” 
un camp de persones refugiades al 
Líban amb ulleres de realitat virtual. 
Dins l’Octubre Solidari.
Fins l’11 d’octubre a la Biblioteca 
Central

RAIMON PANIKKAR: 
VIURE L’AVENTURA 
INTERCULTURAL
Exposició virtual. Podreu “visitar” 
un camp de persones refugiades al 
Líban amb ulleres de realitat vir-
tual. Dins l’Octubre Solidari.
Del 13 al 30 d’octubre a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca 
Central

JOSEP CARNER
Dir molt en un mig dir seria mon 
afany.
Exposició que repassa les etapes vi-
tals i literàries de Josep Carner.
Fins al 15 d’octubre al vestíbul de 
la Biblioteca Central
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Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

El municipi de Santa Margarida de Montbui

El terme municipal de 
Santa Margarida de 
Montbui, de 27,58 

km2,  és situat al SW d’Igua-
lada, a la dreta de l’Anoia en-
tre les con�uències de la riera 
de Tous, a ponent, i el torrent 
de Garrigosa, a llevant. Limi-
ta amb els termes d’Igualada 
i Jorba al nord, Sant Martí 
de Tous a l’oest, Santa Maria 
de Miralles al sud-oest, Orpí 
al sud i Vilanova del Camí a 
l’est. El territori és planer al 
sector septentrional i forma 
un triangle accidentat per 
la serra de Collbàs i la de la 
Portella, i pels extrems ori-
entals de la serra de Miralles, 
on s’aixeca com una proa 
dominant el terme, el con-
trafort de la Tossa de Mont-
bui. El 2020 el municipi tenia 
10.225 habitants.
A la dreta de l’Anoia i unit 
pràcticament pel pont sobre 
el riu a la ciutat d’Igualada, hi 

ha el gran barri de Sant Mau-
re, actual cap de municipi. El 
1966 es consagrà la capella 
de Sant Maure, que el 1968 
fou erigida en parròquia. El 
poble de Santa Margarida de 
Montbui, antic cap de mu-
nicipi, al qual dóna nom, és 
situat a la part plana de lle-
vant del terme, a 391 m d’al-
titud, a la dreta del torrent 
de Garrigosa i de la carretera 
d’Igualada a Valls. És un nu-
cli compacte format a partir 
del segle XVII a l’entorn de 
l’església de Santa Margarida, 
bastida el 1614 sobre la pri-
mitiva església de Santa Co-
loma de Montbui.
L’establiment humà al muni-
cipi és documentat ja en èpo-
ca romana. El 1979 la sec-
ció arqueològica del Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada portà a terme l’excavació 
d’uns vestigis iberoromans 
prop de Montbui que posa-

ERMITA DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA
Església de planta basilical amb tres naus, 
capçades a llevant per tres absis semicircu-
lars coberts amb voltes d’un quart d’esfera, 
que s’obren directament a aquestes naus, 
sense la interposició de cap arcada ni res-
salt que faci la degradació entre aquests 
cossos d’edi�ci. Exteriorment l’edi�ci mos-
tra una coberta a dues vessants amb lloses, 
que s’escampen per les teulades dels absis i 
formen �lades concèntriques. Interiorment 
les naus es cobreixen amb volta. Cal desta-
car però, que les voltes de les naus són molt 
irregulars al llarg del seu recorregut, i se-
gons el tram que ocupen adopten diferents 
per�ls, que poden oscil·lar des d’un arc es-
carser, passant per un arc de mig punt, �ns 
a convertir-se en segons quins trams en un 
arc de ferradura. Totes les voltes conser-

info@aigues-artes.com
Passeig d’Espanya, 5 - 7
Sta. Margarida de Montbui
www.aigues-artes.com T. 93 805 38 39

ren al descobert les restes 
arquitectòniques d’un hipo-
caust romà. Entre els segles 
IX i XII, el seguit de carenes 
del sector meridional de la 
comarca anoienca formà una 

frontera armada contra els 
sarraïns al lloc on coincidien 
els comtats d’Osona i de Bar-
celona amb les terres veïnes, 
encara desorganitzades, de la 
conca del Gaià. Tota una sè-

rie de castells, com Montbui, 
Miralles, Claramunt, la Ro-
queta, Tous i Queralt, eren 
les principals fortaleses que 
guarnien aquesta divisòria 
amb la Marca Hispànica.

ven perfectament les empremtes dels en-
canyissats de la cintra. Interiorment, les 
naus són separades per sis arcades de mig 
punt que es recolzen sobre columnes. En-
tre l’arc la columna s’interposen capitells 
tronco piramidals d’angles arrodonits, to-
talment llisos.
En l’edi�cació es poden distingir tres eta-
pes constructives:  la part de la nau que 
correspon a l’epoca pre-romànica, la part  
dels absis que es construí en temps de 
l’Abat Oliba i els elements adossats durant 
el segle XVI.
L’element més airós de l’església és el cam-
panar d’espadanya de dues obertures, eri-
git posteriorment sobre el mur de ponent.

Emplaçament: Al cim del turó de la Tossa
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PALAU DELS COMTES DE PLASÈNCIA
També anomenat la Casa 
Gran per les seves dimensi-
ons. És una construcció que 
data del segle XVII. Es tracta 
d’un edi�ci compacte, massis 
i la façana principal presenta 
una porta adovellada.
La casa encara té alguns ele-
ments de la primitiva  edi�-
cació com és el majestuós arc 
escarser de l’entrada. De la 
planta noble cal destacar la 
galeria, profusament decora-
da amb temàtica paisatgísti-
ca i l’oratori, que es construí 
l’any 1920.
L’edi�ci actual del Palau dels 
comtes de Plasència està lli-
gat a l’evolució històrica de 
la família dels cavallers de 
Montbui entroncada amb 
els comtes de Plasència a co-
mençaments del segle XVI. 
L’entroncament dels Lanuza 
amb Montbui es produí a 
inicis del segle XVI per mitjà 
del matrimoni entre Claudi 
de Lanuza i Anna de Mont-
bui, hereva del llinatge. I 
acabà el 1754, amb la mort 
del darrer Lanuza. La casa 
passà a mans del llinatge Dos 
Aguas �ns el 1837.

Emplaçament: Plaça Major, 
davant de l’església.

L’Església Parroquial de 
Santa Margarida de Mont-
bui fou construïda el 1614 
prop de l’antiga església 
de Santa Coloma, a la qual 
substituí. Es tracta d’un 
edifici de planta basilical i 
nau única coberta a dues ai-
gües, que manté l’orientació 
tradicional de les esglésies 
amb la capçalera situada a 
l’est i l’entrada a l’oest. La 
façana principal es troba 
orientada a ponent i manca 
totalment de decoració pic-
tòrica o escultòrica, a ex-
cepció del portal d’accés. La 
construcció és d’estil gòtic 
tardà, amb nau coberta amb 
volta de creueria i el presbi-
teri amb volta estrellada. El 
campanar és d’estil barroc, 
octogonal i coronat per una 
balustrada. Durant la Guer-
ra Civil fou desmantellada 
i habitada com a garatge, 

ESGLÉSIA DE STA MARGARIDA

Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

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

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

SOM FABRICANTS

30 anys al seu servei!

www.rivisa.com
rvs@rivisa.com

902 197 626

Es tracta d’una antiga destil·leria 
situada al peu de la carretera Igua-
lada-Valls formada per diverses 
naus d’estil modernista en què el 
toxto vist fa d’element constructiu i 
decoratiu alhora. El conjunt arqui-
tectònic és fruit de diverses fases 
constructives, la més antiga de les 
quals seria del 1905. Va començar 

LA VINÍCOLA

destruint-se l’antic retaule barroc que era 
obra de l’escultor manresà Josep Sunyer.

Emplaçament: plaça Major del nucli antic 
de Montbui

sent una adoberia i posteriorment 
es reconvertí en una destil·leria de 
licors i magatzem de vins. Fou quan 
es creà la societat Vinícola SA que 
dona nom a l’edifici. Als anys 90 
es va construir l’última nau i es va 
adequar com a seu de l’Ajuntament.

Emplaçament: carretera de Valls
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Drama musical
A Tous •  La violinista

REDACCIÓ/ 

Karin és una famosa violinista 
que es veu obligada a donar 
fi a la seva carrera professi-

onal a causa d’un accident. Els seus 
dits ja no són el sensibles que eren 
abans, però aconsegueix reconduir 
la seva vida com a professora de mú-
sica. En aquesta nova etapa, Karin 
coneixerà a un jove estudiant que li 
farà aflorar múltiples sentiments i 
emocions que pensava tenir oblidats. 
No obstant això, aviat vindrà el con-

flicte, ja que tots dos són uns apas-
sionats de la música i alhora, massa 
ambiciosos en els seus objectius pro-
fessionals. La violinista és una histò-
ria romàntica sobre la renúncia als 
somnis personals enfront de l’ambi-
ció que guia les seves vides. Els dra-
mes amb instrument són un subgè-
nere interessant, on no abunden les 
obres mestres però sí les pel·lícules 
que aposten per la subtilesa i el bon 
gust. Aquesta cinta finlandesa, que 
s’estrena a Espanya amb tres anys de 
retard, és una bona mostra.

Mares confoses
El racó del Cineclub •  Madres verdaderas

REDACCIÓ/ 

La pel·lícula explica la història 
d’un criador de cavalls que 
guanya el Derby a Kentucky 

en el mateix moment en què la seva 
dona i el seu fill són assassinats. Men-
tre es pregunta qui pot ser l’assassí de 
la seva família, se submergeix en una 
profunda depressió alcohòlica que el 
porta a treballar amb un home que li 
fa xantatge amb ser acomiadat si no 
porta de tornada al seu fill, que està 
vivint amb la seva exdona a Mèxic. 
Cry Macho està basada en la novel·la 
de Richard N. Nash escrita en 1975. 
Clint Eastwood no falta a la seva cita 
gairebé anual amb els espectadors. 
El 2021 toca Cry Macho, una pel·lí-

cula assossegada, tranquil·la... Però 
no lenta, perquè Eastwood no fa pel-
lícules lentes. És crepuscular, com 
tot el seu cinema des que va rodar 
Sin perdón.
Eastwood per�la el mateix model de 
protagonista: un home ja molt gran 
amb un passat de dolor i, no obs-
tant això, amb ganes d’aconseguir la 
redempció. Duu a terme una última 
acció amb un comportament ferri, 
mantenint els seus principis morals 
i, al mateix temps, aprenent una lliçó 
respecte als temps, a la pròpia vida, a 
les decisions que prenem.
Malgrat la seva ingenuïtat, és una pel-
lícula increïblement sòlida i ens tra-
iem novament el barret davant Clint 
Eastwood als seus 90 anys.

Clint Eastwood
Estrena •  Cry Macho

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 14 d’octubre, el 
Cine-club presenta, a l’Ate-
neu Cinema, la producció 

japonesa del 2020 Madres verdade-
ras, dirigida per Naomi Kawase, a 
les vuit en versió doblada i a dos 
quarts d’onze en versió original 
amb subtítols.
De la directora d’Una pastelería en 
Tokio ens arriba Madres verdaderas, 
que cal no confondre amb la darre-

ra pel·lícula d’Almodóvar a pesar de 
certa vocació melodramàtica.
Després de fracassar en els seus in-
tents de quedar-se embarassada, 
Sakoto decideix amb el seu marit 
adoptar un nen. Anys més tard, apa-
reix la Hitari, una noia desconeguda 
que afirma ser-ne la mare biològica.
La bellesa de les imatges, consubs-
tancial al cinema de la japonesa, no 
impedeix la duresa de les situacions 
i una anàlisi profunda de l’estat inte-
rior dels personatges.



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.

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.. 

   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.

   MADRES VERDADERAS
Japó. Drama.  De Naomi Kawase. Amb Hiromi Nagasaku, 
Arata Iura, Aju Makita, Miyoko Asada,
Després d’una llarga i insatisfactòria lluita per quedar-se 
embarassada i convençuda per una associació d’adopció, 
Satoko i el seu marit decideixen adoptar a un nen. Anys 
després, la seva família es trontolla amb l’amenaça de Hitari, 
una noia desconeguda que diu ser la mare biològica. Satoko 
opta per confrontar a Hitari directament.

LA VIOLINISTA
Finlàndia. Drama. De Paavo Westerberg. Amb Matleena 
Kuusniemi, Olavi Uusivirta, Kim Bodnia
Una famosa violinista, Karin Nordström, veu la seva reeixi-
da carrera truncada per un accident que li lleva sensibilitat 
a les mans. Sense poder tocar de nou, recorre a fer classes a 
joves músics aspirants. L’ambiciós Antti, dues dècades més 
jove que ella, atrapa la seva atenció, però la seva relació va 
més enllà de només mestra i aprenenta, la qual cosa portarà 
inesperades conseqüències.

   MADRES PARALELAS
Espanya. Drama. De Pedro Almodovar. Amb Penélope 
Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón,
Dues dones coincideixen en una habitació d’hospital on do-
naran a llum. Ambdues estan solteres i es van quedar emba-
rassades per accident. Janis, de mitjana edat, no es penedeix 
i està exultant. L’altra, Ana, una adolescent, està espantada, 
penedida i traumatitzada. Janis intenta animar-la mentre 
passegen pels passadissos de l’hospital. Les poques paraules 
que intercanviïn en aquestes hores crearan un vincle molt 
estret entre les dues.

   LA FAMILIA ADAMS 2
Estats Units. Animació. De Greg Tiernan, Conrad Vernon. 
Veus: Oscar Isaac, Charlize �eron, Chloë Grace Moretz,
Morticia i Gomez estan angoixats perquè els seus �lls estan 
creixent, saltant els sopars familiars i totalment consumits 
pel ‘temps dels crits’. Per a recuperar el seu vincle, deci-
deixen �car a Dimecres, Pugsley, l’oncle Fester i la resta de 
l’equip en la seva caravana embruixada i sortir a la carretera 
per a unes últimes i miserables vacances familiars.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

MAIXABEL 
Ds: 17:45
Ds: 17:45
Dt: 19:45
Dc: 18:00

CRY MACHO 
Dv: 20:30
Ds: 20:30
Dg: 19:45
Dc: 20:30

D’ARTACAN Y LOS TRES MOS-
QUEPERROS 
Dg: 17:30
Dt: 17:30 (en català)

MADRES VERDADERAS (Cine-
club) 
Dj: 20:00 / 22:30 (VOSE)

1/SIN TIEMPO PARA MORIR
Dv a Dj: 17:45/21:15
1/LA PATRULLA CANINA
Ds i Dll: 15:45
1/A TODO TREN. DESTINO AS-
TURIAS
Dg i Dt: 15:45

2/MADRES PARALELAS
Dv a Dj: 17:00/19:45/22:30

4/ EL BEBE JEFAZO. NEGOCIOS 
DE FAMILIA
Dv Dc i Dj: 17:05
4/ SIN TIEMPO PARA MORIR
Dv Dc i Dj: 19:20
Ds a Dt: 16:00/19:20
4/ CRY MACHO
Dv a Dj: 22:35

5/LA FAMILIA ADAMS 2. LA 
GRAN ESCAPADA
Dv Dc i Dj: 18:00/20:00
Ds a Dt: 16:00/18:00/20:00
NO RESPIRES 2
Dv a Dj: 22:00

6/LA FAMILIA ADAMS 2. LA 
GRAN ESCAPADA
Dv a Dj: 17:00
6/DUNE
Dv a Dj: 19:00/22:05

7/MEDITERRANEO
Dv a Dj: 17:30
7/QUIEN ES QUIEN?
Dv Dt i Dj: 19:50
7/SHANG-CHI Y LA LEYENDA 
DE LOS DIEZ ANILLOS
Dv a  Dj: 22:15
7/BELLA Y EL CIRCO MAGICO
Ds a Dt: 15:50
7/MAIXABEL
Dv a Dll i Dc: 19:50

8/LAS LEYES DE LA FRONTERA  
Dv a Dj: 16:50/19:30/22:10

ÒPERA: RIGOLETTO (de Verdi)
Ds: 17:30
CHARLATAN
Dg: 16:30
Dt: 16:30
LA VIOLINISTA (en català)
Dg: 19;15
Dt: 19:15

CULTURA / CARTELLERA  |  55Divendres, 8 d’octubre de 2021

SENSE SESSIONS 
DE CINEMA



És tracta de la pri-
mera sèrie belga de 
Netflix. La platafor-

ma ha estrenat fa 
poques setmanes la 
segona temporada.

12 episodis, Dues temporades. 
El sol comença a provocar la 
mort de tot aquell que s’exposa 
a ell per motius desconeguts. Es 
tracta d’un misteriós esdeveni-
ment còsmic que està arrasant 
el planeta. A Bèlgica, els pas-
satgers i la tripulació a bord 
d’un vol nocturn intenten evitar 
el sol i posen rumb a l’oest, es-
perant poder refugiar-se en la 
foscor. �riller apocalíptic de 
ciència �cció inspirat en la no-
vel·la “�e Old Axolotl” de Ja-
cek Dukaj.
És tracta de la primera sèrie 
belga de Net�ix. La plataforma 
ha estrenat fa poques setmanes 
la segona temporada, també de 
sis episodis curts, com la pri-
mera. Podeu veure aquesta en-
tretinguda sèrie en una tarda. 
Into the night és una perfecta 
de�nició de producte destinat 
a satisfer el plaer culpable de 
tot espectador televisiu que vol 
evadir-sense més. Tot està des-
tinat a agradar a l’espectador, 
des dels mil girs de guió, els 
cli�angers, i �ns i tot aquest 
to que convida a l’espectador 
a pensar que tot està perdut 
�ns que passa alguna cosa que 
(un cop més) salva els pobres 
protagonistes d’aquesta apo-
calíptica història. La durada 
dels capítols (de poc menys de 
40 min) és perfecta, mai arriba 

Les millors Sèries

Into the night, un thriller molt entretingut
De cop i volta, tothom mor quan surt el sol. Un home que sap què passarà irromp en un avió de passatgers en un 
vol nocturn, i obliga el pilot a navegar rumb a l’oest, cap a la foscor. És l’única opció per sobreviure...

a avorrir, sempre esperes més, 
quan el capítol acaba saps que 
estàs desitjant veure el següent. 
I això és una benedicció en un 
univers on hi ha centenars de 
sèries i no totes són entretin-
gudes.
La història comença plantejant 
una premissa tan boja com 
atraient, dibuixant uns perso-
natges amb traç �, donant-li 
un espai a cadascun, en una 
situació on no sempre s’és bo 
o dolent sinó que l’únic que 
pretens és sobreviure al cos-
tat d’un grup de persones. Les 
guerres de poder, les històries 
passades, tot està perfectament 
encaixat sense �oritures però 
amb ànim de que l’espectador 
sàpiga que està veient alguna 
cosa comercial que els seus cre-
adors han construït amb cura.
Perquè, desenganyem-nos, 
Into the night és pur entreteni-
ment, sense més. Una cosa així 
com un Lost on has eliminat 
tota la palla i et quedes amb 
l’important.

El creador Jason George sap 
gestionar prou bé la informa-
ció que ens va donant dels per-
sonatges perquè la nostra pers-
pectiva sobre ells vagi canviant. 
No per casualitat cadascun 
dels sis episodis de la prime-
ra temporada està titulat amb 
el nom d’un d’ells, sent llavors 
quan s’indaga una mica més en 
el seu passat, però sense estruc-
turar l’episodi completament al 
voltant d’això. Són petits detalls 
enriquidors en major o menor 
mesura i sempre integrats en la 
necessitat que no hi hagi atura-
des.
El que prima és el drama humà, 
ja sigui per incidir en la seva 
situació personal -aquí potser 
sí que es fan servir certs ar-
quetips- o per com interactuen 
entre si. No espereu res nou ni 
que de forma individual resulti 
apassionant, però la combina-
ció és encertada, sense estirar 
més del compte en cap trama 
concreta i deixant que tots els 
protagonistes tinguin la seva 
veu pròpia i problemes que 

afrontar pel seu compte. Per 
la seva banda, els actors com-
pleixen amb soltesa, sobretot la 
jove belga Pauline Etienne.
La sèrie té un èxit relatiu a 
explorar el fet que un grup 
d’estranys, no necessàriament 
desenvolupa una empatia im-
mediata en meitat d’una situa-
ció que els supera com a indi-
vidus. 
És important l’ingredient mul-
ticultural de la sèrie. No es 
tracta de les diferents nacio-
nalitats dels personatges, sinó 
que els orígens culturals dife-
rents seran un element essen-
cial enmig del mecanisme que 
sosté la història. Veureu que, 

quan es parla francès, l’idioma 
principal, la sèrie està dobla-
da. Però si es parla en anglès 
-molt habitual a la segona tem-
porada-, rus, o qualsevol altra 
llengua, està tot subtitulat. Des 
dels idiomes, ocupacions i �ns 
a les religions cada matís dels 
passatgers són una baula d’una 
llarga cadena obstacles que el 
grup haurà d’enfrontar. A poc a 
poc, l’èxit que puguin o no ob-
tenir com a grup, es relaciona 
amb la forma en què podran 
bregar amb la diferència.
Aquesta visió realista sobre el 
desastre i la deshumanització 
permet a Into the Night re�e-
xionar sobre els prejudicis, i 
la naturalesa humana enmig 
de situacions de crisi. Però la 
sèrie mai es pren concessions 
a la mirada sobre el desastre: 
fora de el vol, enmig de la nit, 
el perill aguaita. I les seves víc-
times hauran de decidir com 
resoldre les seves diferències 
enmig d’una atmosfera mal-
sana i violenta. Quedareu en-
ganxats �ns al �nal.

Desenganyem-nos, 
Into the night és 

pur entreteniment, 
sense més. Una cosa 
així com un Lost on 

has eliminat tota 
la palla i et quedes 

amb l’important.
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Tota la informació de la teva comarca en un clic



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Estadístiques només aptes per a judicis, sense valor quantitatiu / 2. 
Arrissi cabells de mar. Castiga a l’illa de l’Umberto Eco / 3. Als marges de la realitat. Ex-
travagància col·leccionable. El sí de les dames / 4. A més de tartamut, invertit. Les pitjors 
enemigues de l’artista no capil·lar / 5. Arraulida de fred. Suo de mala manera, és que en 
tinc l’hàbit / 6. Cap de negociat. De les virtuts que per lògica ens hauria d’haver dat déu / 
7. Compungit per la tragèdia de Crist. Quin fracassat, no es fa ni el llit! / 8. És com l’opi, 
que et deixa del revés. Xampany ni per peix ni per carn / 9. L’estrany cas del sac rebregat. 
De nerviós no n’està, però sí que té nervis. Fa remor / 10. Vi de mal auguri. Faci estirar el 
gos d’esquena / 11. Ara vi de l’altra banda. Ja sentia en Raimon de petitó. A vosaltres / 12. 
Reciteu la pregària de cara a la paret. Podrien ser alegres, si no fos per les gibrelles / 13. 
Rals valencians del XVII, per valor de tres quarts. Seqüela de l’afer del gos.

VERTICALS: 1. Netejant com si fossis mallorquí. Productes de la digestió quan fem la 
verticals / 2. Íntegre de moral, un número així. Clavàveu cops de banya / 3. Abracen en 
Segismund. Planta que per força ha de provocar urticària. Riu que no desemboca / 4. 
Blau com els ulls del �ll del turc i la marquesa. Prolongació de la neurona per reducció de 
l’axonometria / 5. Fila escapçada. Cosmètic segons la visió del marit. Una altra com ella i 
paf! / 6. Fruit que dóna un licor que val per mil. Atracament en plena autopista / 7. A la 
panxa del bou. Aparell per projectar imatges de TV en pantalla gran. Mal tir / 8. Llinatge 
de residència penedesenca. Tan eixerides com en Jaume Vicens / 9. Quatre palmeres i una 
bassa desert amunt. Gos que té la Lorena per veïna / 10. Posen límits a l’aviació. Una ruleta 
geminada?: no, una tórtora. Abracen en Lluc / 11. Cantéssim virtuts i excel·lències. No va 
quedar en estat �ns que no va arribar a Palestina / 12. Mitxelí de producció nacional. Eina 
que arreplega la palla i tira la carbassa.

passatemps
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Troba les 7 diferències

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

1                         
2                       
3                     
4                     
5               
6               
7                 
8               
9                 

10                       
11                     
12                   
13                   

T E S T I M O N I A L S 
O N D U L I   I S O L A 
R T   R A R E S A   O C 

C E U Q   T I S O R E S 

A R R U P I D A   U S O 

N   T E O L O G A L S   
T R I S T   F A L L I T 

  I C A I P O   S E M I 

S C A   N E R V A T   R 

M A L A G A   I C A J A 

I V   X A T I V I   U S 
U E R O   G R E A L E S 

Q U I N Z E T S   C U A 



        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 i 
els migdies de 

dissabte i 
diumenge

938 03 18 64

Divendres i dissabtes
sopars de 21.00 a 23.00 h

Migdies de dilluns a 
diumenge obert 
Dimarts tancat

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

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA

Reserva tu asado con
3 horas de antelación

Av. Dr. Pasteur, 45 · Tel. 93 804 33 51 · M. 659 048 262
08700 IGUALADA · www.asadormesonelabuelo.es

Restaurant

TROBA EL TEU MENÚ

RESERVES 93 806 05 55

Restaurant Scorpia Carretera N-II, km 559,1 · 08711 Òdena · 
Igualada (Barcelona) · scorpia@restaurantscorpia.cat

GUIA DE RESTAURANTS

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Avinguda del Mestre 
Montaner, 60

Tel. 938 03 27 50
Igualada-Barcelona

Menú diari
Encàrrec i domicili



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



Octubre
8: Simeó el Just; Demetri; Taïs.

9: Dionís; Joan Leonardi; Abraham.
10: Mare de Déu del Remei; Tomàs de Villanueva; Sabí.

11: Soledat Torres Acosta; Germà.  
12: Mare de Déu del Pilar; Serafí de Monte Granario.

13: Eduard; Celedònia 
14: Calixt I, papa; Just; Fortunata, 

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

Ha arribat la tardor i amb ella 
la llum i el color han canviat 
el seu matís.
El sol ja no llueix tan radiant i 
els colors no són tan vius.
És una mica el que ha passat 
en el meu cor quan he sabut 
que has marxat.
Llum i color dues caracterís-
tiques que et de�neixen. Eres 
el far on cada dia en Carlos, 
l’Ignasi i la Carla trobaven 
el caliu d’una llar, el sol que 
il·luminava les nostres passes 
per no caure, l’espelma que 
ens havia tret a molts de la 
foscor. 
Posaves pinzellades de color 

en les trobades, textures cà-
lides en els esmorzars, pers-
pectiva davant dels dubtes, 
Toc’s d’art a la nostra vida.. 
Avui no hi ha ni tanta llum ni 
tant color. Però sí que tenim 
la millor lliçó d’ànim, lluita 
i dignitat que mai podrem 
oblidar. Has lluitat per vèncer 
el maleït càncer (com deies 
tu) i malgrat tot no ha pogut 
ser.
Ens dones força per superar 
els obstacles.
Descansa en pau.
T’estimo.
     

Tere Miquel i Torras

Estimada Emma

ESGLÉSIA / LA VEU

Demà dissabte 9 d’oc-
tubre, 28è diumenge 
del temps ordinari, 

s’inicia un nou curs amb la 
celebració, cada segon dissab-
te de mes, d’una missa en llen-
gua anglesa. Serà a 2/4 de 5 de 
la tarda a la capella del Sant 
Crist de la basílica de Santa 
Maria d’Igualada. Durant la 
celebració es cantarà “In the 
Lord I’ll be ever thankful” 
com a cant d’entrada, durant 
l’ofertori “Bless the Lord” i 
en el moment de la comunió 

“Jesus Christ, Bread of Life”, 
tots ells cants de Taizé. En la 
proximitat de la festivitat de 
la Mare de Déu del Pilar, al 
�nalitzar la celebració es can-
tarà “As I kneel before you”. El 
salm del dia és “Fill us with 
your love, that we may rejoi-
ce.”. 
En aquesta missa es recordarà 
la Sra. Maria Martí Vidal, que 
fou durant molts anys sagris-
tana de la basilica de Santa 
Maria, i que sempre partici-
pava en aquesta celebració en 
llengua anglesa, després de 
gairebé un any del seu traspàs.  

Missa mensual en 
llengua anglesa

ESGLÉSIA / FULL DIOCESÀ

El P. Manel Gasch i 
Hurios és el nou abat 
del monestir de Santa 

Maria de Montserrat. La co-
munitat benedictina el va es-
collir abat el 15 de setembre 
i ja exerceix el govern del mo-
nestir, en espera de la bene-
dicció abacial, que tindrà lloc 
a la basílica de Santa Maria el 
dimecres 13 d’octubre a les 11 
del matí. L’elecció fou feta en 
una reunió capitular a la qual 
assistiren els monjos profes-
sos solemnes de la comunitat, 
presidits pel Rvdm. P. Gui-
llermo Arboleda, abat presi-
dent de la Congregació Bene-
dictina Sublacense Cassinesa, 
que el con�rmà en el càrrec.
El pare abat Manel Gasch 
va voler agrair el servei del 
P. Abat Josep M. Soler, “que 
al llarg de vint-i-un anys ha 
guiat la nostra comunitat 
amb esperit de saviesa i gene-
rositat”.
El nou abat de Montserrat ha 
manifestat que posa “el fu-
tur de la nostra comunitat i 
d’aquest abadiat als peus de la
Moreneta, juntament amb la 
terra de Catalunya, de la qual
n’és la patrona”, a la vegada 
que ha recordat “la importàn-
cia del ministeri d’intercessió 
de la comunitat monàstica de 
Montserrat a favor de l’Esglé-
sia i del món”.
Finalment, el P. Abat Manel 
Gasch va destacar “el repte de
la celebració del proper Mil-
lenari de la fundació del mo-
nestir, l’any 2025, com a una 
oportunitat d’apropar Mont-
serrat i la vida monàstica a la 
nostra societat”

El pare abat Manel Gasch
El P. Manel Gasch i Hurios 
(Barcelona, 1970) és llicenciat
en dret per la Universitat de 
Barcelona (1993). En 1996 
va ingressar al monestir, on 
va fer la professió monàstica 
simple el 5 de setembre de 
1998 i la solemne el 3 de fe-

brer del 2002. El 23 de juny 
del 2011 va ser ordenat sacer-
dot.
El P. Manel va començar la 
formació en teologia a Mont-
serrat, que va completar amb 
la llicència també en teologia, 
especialitat dogmàtica, a la 
Pontifícia Universitat Grego-
riana de Roma (2005). Des 
del 2005 és professor de teo-
logia a l’Estudi Filosò�c i Te-
ològic de Montserrat.
Des de l’any 2005 �ns al 2010 
el pare abat Manel Gasch va 
ser prefecte de l’Escolania de 
Montserrat, i des del 2011 
�ns a l’actualitat ha estat el 
majordom-administrador del 
monestir.

Primeres paraules del nou abat
Al vespre, Manel Gasch ja va 
presidir les vespres i la «insta-
llació» del nou abat, que por-
ta la creu pectoral de l’abat 
Cassià M. Just. Aquestes fo-
ren les seves paraules: «El pri-
mer salm que hem cantat ens 
fa pensar que a Montserrat 
celebrem sempre la presència 
de pelegrins i estem contents 
de tenir-vos avui aquí, els qui 
casualment us hi heu trobat, 
en aquestes vespres una mica 
diferents, els qui passàveu uns 
dies a Montserrat o els qui 
heu vingut a acompanyar la 
comunitat. I estem contents 
també d’aquesta realitat nova 
que ens fa acollir tantes per-

sones que des de casa seguiu 
la nostra pregària gràcies als 
mitjans de comunicació…
»Moltes maneres diverses de 
creuar els llindars de la casa 
del Senyor, de la casa de san-
ta Maria de Montserrat que 
Déu ens ha confiat a la co-
munitat de monjos benedic-
tins, des de la qual voldríem 
acollir tothom, perquè la 
casa de Déu ha de ser la casa 
de tots.
»En el servei com a abat de 
Montserrat que els meus 
germans m’han confiat avui, 
treballaré per tal que el mo-
nestir i el santuari de Mont-
serrat continuïn fidels a la 
seva missió de presentar Je-
sucrist i el seu evangeli a la 
societat i al món, perquè cre-
iem que en ell hi ha la font 
de la vida i de la felicitat. Sé 
que aquesta tasca necessita 
la pregària i el suport de tots 
els qui estimeu, visiteu i col-
laboreu amb Montserrat, es-
pecialment els nostres esco-
lans, també els treballadors, 
els oblats i els confrares.
»Vull dir una paraula d’agra-
ïment a l’abat Josep M. So-
ler per tot el seu abadiat. Li 
demano que, ell que porta 
Montserrat al cor i al cap, no 
deixi de pregar per nosaltres.
»Posem-ho tot confiadament 
als peus de la Moreneta, per 
poder dir aquí i arreu: “Que 
hi hagi pau dintre teu.”».

Pare abat de Monserrat: “Treballaré 
perquè Montserrat continuï del missió 
de presentar Jesucrist a la societat”
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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

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

FA
R

M
À
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E 
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R

N

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 8: 
SECANELL

Òdena, 84

DISSABTE 9: 
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIUMENGE 10: 
BAUSILI

Born, 23
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 11:
CASAS V.
Soledat, 119

DIMARTS 12:  
BAUSILI

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

PILAR
A. Mestre Montaner, 26

(22:00 - 9:00h)

DIMECRES 13:  
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIJOUS 14:  
PAGÈS

Pau Muntadas, 58
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Crec que el meu �ll no hi sent bé!

Drenatges transtimpànics

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

La disminució de 
la percepció au-
ditiva és un pro-
blema important 

durant la infància, ja que 
en depèn el bon desenvo-
lupament intelectual i so-
cial del nen.

Ja es pot notar des dels 
primers mesos de vida, 
per signes d’alarma  diver-
sos , segons l’edat del nen.

Quins són aquests signes 
d’alarma?

De 0 a 1 any:
-Nen excessivament tran-
quil.
-No gira el cap davant so-
rolls forts.
-No emet sons articulats.

De 1 a 2 anys:
-No reconeix el seu nom.
-No comprèn ordres sen-
zilles.
-No ha començat a parlar.

De 3 a 4 anys:
-Quan se li pregunta 
contesta amb freqüència 
“què?”
-No és capaç de construir 
frases de 3 o més paraules

-No sap explicar el que li 
passa.
De manera més general 
hem de tenir en compte:
-Refredats freqüents i otitis
-Nen introvertit, distret o 
agressiu.
-Retard en l’aprenentatge 
escolar
-Dubtes dels pares o del 
mestre sobre l’audició del 
nen.

Com diagnostiquem i 
avaluem el grau de dis-
minució auditiva en el 
nen?

-L’exploració otoscòpica 
o microotoscòpica per-
met fer una primera va-
loració de l’oïda externa i 
mitjana, a fi de descartar 
problemes bàsics en la 
transmissió del so; com 
serien els taps de ceru-
men, otitis seroses, otitis 
mitjanes agudes i cròni-
ques, malformacions del 
conducte auditiu extern, 

perforacions timpàniques, 
entre altres.

-L’audiometria infan-
til (peep show), on el 
nen participa activament 
realitzant una acció vo-
luntària coincidint amb 
la percepció del so. Nor-
malment la podem fer a 
nens a partir dels 3-4 anys 
d’edat.
-Els Potencials evocats 
auditius d’estat estable 
(PEAee), són una tècnica 
electrofisiològica de re-
cent implantació que ens 
permet establir l’umbral 
auditiu de forma objecti-
va i específica en totes les 
freqüències de l’audiogra-
ma. Es realitza en aquells 
casos en que no és posible 
realizar una audiometría 
fiable, ja sigui per l’edat 
o patología del nen (de 3 
mesos fins a 4-5 anys).

Quines poden ser les 
causes?

Hi ha infinitat de causes 
de sordesa (hipoacúsia), 
que necessitaran plante-
jaments terapèutics con-
crets i específics, i  per tan 

requeriran un diagnòstic 
precís.

Cal diferenciar les hi-
poacúsies de transmis-
sió de les hipoacúsies de 
percepció o neurosenso-
rials. Les primeres afec-
ten els mecanismes que 
condueixen el so, des del 
conducte auditiu extern, 
timpà, cadena d’ossets i 
oïda mitjana, i sovint te-
nen tractament mèdic o 
quirúrgic. Les segones 
afecten l’oïda interna (cò-
clea,  nervi auditiu) i si 
són d’un determinat grau 
el tractament és l’adapta-
ció protèsica (audiòfons), 
o implant coclear en ca-
sos profunds.

La causa d’hipoacúsia 
més freqüent en nens son 
les otitis seroses, ocu-
pació per moc de l’oïda 
mitjana, causada per una 
mala ventilació d’aquesta. 
La majoria de les vegades 
va associada a obstrucció 
nasal, secundària a una 
hipertròfia adenoidea 
(carnots) i/o també hi-
pertròfia de les amígdales 
palatines.

Si amb els tractaments 
convencionals (antihista-
mínics, antibiòtics, muco-
lítics, cortidoides, …) no 
millora, es recomanaria 
la intervenció quirúrgica, 
que consistiria en adeno-
dectomia +/- reducció de 
les amígdales i la col.lo-
cació de drenatges trans-
timpànics.

Els drenatges són un petits 
tubs en forma de “diàbolo” 
que queda fixat en el tim-
pà i permet una bona ven-
tilació de l’oïda. Previa a la 
seva col.locació, aspirem 
el moc existent, i l’audició 
es recupera a l’instant. 
Aquests drenatges, passat 
uns mesos, són expulsats 
pel propi organisme, cosa 
que veiem en els controls 
rutinaris. En cas d’una 
nova recaiguda (cosa que 
passa en un baix percen-
tatge) es podria posar un 
drenatge permanent, que 
pot durar posat anys.

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

CONCERT AMB LES PRINCIPALS COMPANYIES ASSEGURADORES

VISITA OTORRINOLARINGOLOGIA
NENS I ADULTS 

(RECONEGUDA EXPERIÈNCIA MÈDICA I QUIRÚRGICA) 

LOGOPÈDIA PER NENS I ADULTS

ESTUDIS AUDITIUS INFANTILS I ADULTS

RETARD DEL LLENGUATGE, 
DE LA PARLA I 

DE L’APRENENTATGE 

ESTUDI I AVALUACIÓ 
DEL VERTIGEN  

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

PSICOLOGIA
                                                                                                                                                           

TERÀPIES NATURALS
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Truca’ns!
93 804 24 51

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

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

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

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

a més

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat



Francesc Jorba /  
Director comercial de Friotex

Formo part d’equip de treball, del qual en soc el Director comercial, juntament amb el Jordi Salvatierra, 
que és el Director tècnic i l’Emilio Salinero que és el Director SAT. Ens apassiona la refrigeració i tot el 
que està al seu voltant. A nivell personal, ens dediquem a la família i a l’esport.

Què és GrupoTex. Quin tipus d’empreses en formen 
part?

És un grup empresarial, familiar, que inicia el seu cami-
nar al voltat de la Refrigeració. També tenim els apartats de: Instal-
lacions en general i E�ciència Energètica. I sempre, des del primer 
moment, abocats a ser al costat del client en el manteniment.  Les 
empreses que formen el grup són: Friotex S.L. (Igualada), Zona 
Sol S.L. (Vic); Friotex Maroc Sarl. i delegacions a : France, Mauri-
tània, Algèria i Mèxic. 

Des de les vostres empreses, aposteu per la millora de l’e�cièn-
cia energètica?

Ja fa uns anys que vàrem escriure diferents articles sobre l’e�cièn-
cia energètica; sens dir que érem visionaris, sí que veiem que no 
anàvem pas tan errats. Sembla estrany que haguem hagut de veure 
les “orelles al llop” per ser conscients que l’energia es un bé molt 
preuat però escàs. I com que ho tenim a l’abast no hi hem donat 
la importància que requeria. Però com diu el refranyer: “nunca es 
tarde si la dicha es buena”. 

Com podríem de�nir-la, l’e�ciència energètica?

Si l’economia és la gestió dels recursos escassos susceptibles d’usos 
alternatius, l’e�ciència energètica, per a mi és “ la gestió integral 
més e�cient possible de l’energia, perquè sigui el més duradora 
possible, i sempre cercant el millor pels que ens han de precedir; 
no els hem de malbaratar el somni de la vida“. 

Per què és important buscar la major e�ciència energètica, tant 
a nivell industrial com a nivell d’habitatge?

És important pel que acabem de dir en la pròpia de�nició: no-
saltres, ja sigui individualment com col·lectivament, no som nin-
gú per malmetre un bé que pot ser escàs si no fem les coses com 
pertoquen. Cada persona som empresa i a la vegada família; no 

es tracta de ser “e�cients” en un lloc sí i en l’altre no; es tracta de 
ser-ho sempre i en tot moment.

Hem de diferenciar entre  les implantacions existents i  les noves 
implantacions. En les existents hi ha, sempre, possibilitats de mi-
llora; normalment són a “voluntat” de les persones que en tenen la 
propietat. En les noves implantacions cal ser molt estricte, tant en 
les residencials com en les industrials. L’e�ciència  energètica ha de 
ser part integral de cada projecte. 

La Unió Europea, en la construcció d’habitatges nous, obliga 
a implementar mesures per fer-los més sostenibles energètica-
ment. N’hi ha prou o cal anar més enllà?

Es poden posar normatives; però per a ser e�cients de veritat cal: 
ser-ho en la concepció del projecte; ser-ho en la implantació del 
projecte; ser-ho en els ajustos de posades en marxa; ser-ho en la 
conducció diària i ser-ho en el manteniment. Si no ho som en cada  
una de les etapes, podem tirar per terra tot el que s’havia previst.

Avui hi ha normatives que cal seguir; però els dissenyadors, sem-
pre poden anar més enllà; i s’ha de saber que ser e�cient, que no 
sempre és sinònim de més inversió inicial però segur que ho és 
de menys cost d’explotació, i màxim respecte a la VIDA en ma-
júscules. 

I a nivell d’empreses, quines obligacions hi ha?

Com he dit, hi ha obligacions “legals” dins normatives: aïllaments, 
e�ciències dels equips, sistemes, etc. Però hi ha una gran oblidada 
que és la veri�cació constant que tot el previst passa; de res serveix 
haver previst un disseny e�cient si, després, en la seva gestió no ho 
som ni ningú controla que ho siguem. 

Friotex, una de les empreses del grup, treballa en la refrigeració 
industrial. Quines millores pot obtenir una empresa amb ma-
quinària e�cient energèticament?

Ja hem dit que poden ser instal·lacions existent o noves. Realment 
les millores que és poden obtenir són moltes: ser més e�cient en el 

procés, ser més e�cient en el consum energètic, ser més e�cient en 
baixar “contaminacions”. I per això nosaltres, fem el que en diem 
“EXPERTISES”; analitzar què hi ha i fer propostes de millora a 
curt, mig i, si cal, llarg termini, sempre exposant els avantatges de 
les propostes. 

Zona Sol és una altra de les empreses del grup dedicada a pro-
jectes de plaques fotovoltaiques. Actualment, amb l’augment 
desfermat del preu de la llum i les noves franges horàries de 
despesa molta gent està apostant per la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques. És una molt bona opció? Quins avantatges té?

Sens dubte és una molt bona opció. Generar un mateix l’energia 
“renovable” que consumeix és cercar l’autoconsum. És cert que cal 
fer una inversió inicial, una inversió que avui en dia és amortit-
zable en pocs anys (depenent dels casos). Hi ha subvencions, �-
nançaments... Cal fer una anàlisi de la viabilitat en les edi�cacions 
existents (tant residencials com industrials), però és un fet que ha 
de ser integrat en les noves implantacions. 

Tenim molt clar que per salvar el planeta s’han de buscar ener-
gies alternatives poc o gent contaminants. Però sempre són e�-
cients energèticament i viables?

És evident que els canvis no són fàcils, estem en un món que té 
molta inèrcia i “molts interessos” creats. Però avui no és una dis-
cussió de si s’ha de fer o no. És una obligació. Els nostres �lls no 
ens ho perdonaran si no en som impulsors.  Cert que cal analitzar 
molt bé les coses però la vida avança quan tenim somnis, analit-
zem els possibles problemes, en cerquem solucions possibles, les 
implantem... i mai deixem de somiar. 

“Cal que siguem energèticament 
e�cients, sempre i en tot moment”

  Cristina Roma Cendra @crisroma67
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Espai patrocinat per:

Molts confonen les convencions del “seu” partit i el debat de política general, amb el discurs d’aquell general que recomanava no fer políti-
ca, perquè ja es feia el que ell deia. Els “generalistes” necessiten, “d’es-forçats”, soldats per fer la feina, mentre ells es posen les medalles. 
Nomenen amics i familiars quan hi ha pau i una olla d’on sucar. De “generals” d’aquests no només n’hi ha en la carrera militar. “Qui mi-
llor que un germà pel càrrec d’ambaixador a París?” deia un vicepresident del Primer Tripartit. Avui qualsevol polític, funcionari, policia 
o “assimilat” practica “l’ordeno i mando”. Poder “fer favors” arriba amb el càrrec. Uns el tenen per haver nascut el primer “mascle” en el 
palau real. Altres per tenir amics i parents influents que els ajuden a situar-se. I els que estan a l’oposició s’expliquen des d’una cadira ben 
remunerada, mentre esperen “tocar cuixa”. Només cal és estar ben endollat. Tothom sap que, passi el que passi, l’electricitat ve la “llum” 
i cada dia “val més diners”. I els endollats s’apunten al “corrent” sense enrampar-se i justificant i airejant els seus mèrits personals. I la 
resta segueix pagant, però amb dret democràtic al “pataleo”. 

- 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




