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L’EDITORIAL

Bones notícies a l’Anoia Sud

J a fa uns anys que, si hi ha una inversió impor-
tant a nivell empresarial a l’Anoia, acostuma 
a ser al sud de la comarca. És cert que també 
n’hi ha hagut a d’altres llocs, però és innegable 

el pas endavant que han fet a Masquefa, per posar 
un exemple, on existeix un cert clúster logístic que  
ha donat molta empenta aquella zona. És un avan-
tatge disposar de més 
indústries i serveis molt 
a prop, com és el cas de 
Sant Esteve Sesrovires, i, 
més darrerament, a Pie-
ra, si bé a aquesta última 
població -la segona per 
volum d’habitants a la 
comarca- encara li que-
da molt camí per a re-
córrer. I hi estan posant 
els cinc sentits per acon-
seguir-ho. 
Malgrat que fa temps, molt, que es venia reivindi-
cant la millora de la carretera B-224 de Capella-
des a Martorell, més d’hora que tard havia de ve-
nir. S’incrementa el trànsit pesat de mercaderies, i 
això fa encara més perillosa la seguretat viària, en 
una via que ha patit molts accidents de circulació. 
Per això estem contents que, a la fi, el govern de 

la Generalitat hagi posat fil a l’agulla i comenci 
l’any que ve a construir l’esperada variant de Piera 
i, sobretot, el desdoblament de Martorell a Sant 
Esteve Sesrovires, la qual cosa permetrà guanyar 
seguretat i un bon temps de trajecte, amb una in-
versió de gairebé 36 milions d’euros. 
Si hi ajuntem les obres, ja comunicades fa unes 

setmanes, del des-
doblament Igua-
lada-Capellades i 
transformació en via 
ràpida amb el sistema 
de tres carrils de la 
C-15 fins a Vilafran-
ca, ens trobem amb 
unes inversions que 
resultaran cabdals 
per al futur econò-
mic i industrial de la 
comarca.

Queden, però, encara coses a fer, com són la mi-
llora de l’A-2, que depèn del ministeri de Foment, 
i una altra obra començada fa molts anys i ina-
cabada per les “retallades” públiques: l’anomenat 
segon cinturó de Barcelona, d’afectació per a Mas-
quefa i, per extensió, de l’Anoia Sud. No ens en 
podem oblidar. 

La millora anunciada de la B-224 
i la ja sabuda de la C-15 són 

unes inversions que resultaran 
capdals per al futur econòmic i 

industrial de la comarca.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Toni Cantó, director de l’O�cina de 
l’Espanyol de la Comunitat de Ma-
drid, ha defensat que “No crec que 
els espanyols siguem colonitzadors, 
ni conqueridors, ni res semblant. Jo 
crec que Espanya va arribar a aquell 
continent i el va alliberar, no el van 
conquerir, perquè va ser alliberat 
d’un poder absolutament brutal, 
salvatge, �ns i tot caníbal”. 

Dolores Delgado, �scal general de 
l’Estat, està previst que signi el de-
cret d’arxivament de les diligències 
d’investigació sobre tres activitats 
presumptament delictives de l’ante-
rior cap de l’Estat i actual rei emèrit 
Joan Carles I, que resideix als Emi-
rats Àrabs Units des del 4 d’agost del 
2020. Donada “la transcendència de 

la decisió que encara s’està investi-
gant a Suïssa” la proposta l’han pre-
parat Juan Ignacio Campos, tinent 
�scal responsable de les investiga-
cions i Alejandro Luzón, �scal en 
cap de la Fiscalia Anticorrupció.

Eva Granados, futura portaveu dels 
socialistes al Senat, va comentar la 
decisió d’Antonio Miguel Carmo-
na, exregidor i exdiputat socialista 
de Madrid, d’acceptar el càrrec de 
vicepresident d’Iberdrola dient que 
“Ell sabrà el que fa; a nosaltres no 
ens ho ha consultat i creiem que 
no és una bona decisió i, a més,  la 
interlocució amb les elèctriques la 
tindrà el govern espanyol i no ell.”

José Luis Rodríguez Zapatero, 
expresident del govern espanyol, 
ha assegurat que la situació de 
l’expresident del Govern Carles 
Puigdemont “és un factor decisiu 
i important per al diàleg perquè el 
recorregut vagi més �uid, s’acceleri 
i sigui més factible”. I també ha ex-
pressat que “la situació de Puigde-
mont és inèdita i això suposa una 
qüestió delicada judicialment i po-
líticament, però no tinc cap dubte 
que hi ha gent pensant en això”

Fèlix Bolaños, ministre de la Presi-
dència del govern espanyol, ha dir a 
Barcelona que “teniu el compromís 
del Govern que ens estem arreman-
gant per fer de Catalunya un lloc 
més habitable. La divisió no és ara 
d’independentistes i constituciona-
listes, sinó dels que aposten pel dià-
leg o la confrontació”

Jordi Cuixart, president d’Omnium 
Cultural, ha rebut el guardó ‘Memo-
rial per la Pau Josep i Liesa Vidal’ per 
“la seva lluita no-violenta, la no co-
operació, la creació d’alternatives, la 
desobediència i, si cal, la presó com 
a model de transformació de lleis i 
situacions injustes i avançar cer una 
societat més equilibrada”

Helko Maas, ministre alemany 
d’afers estrangers, ha dit “si un país 
decideix formar part de la UE, ha 
d’aplicar plenament les normes 
acordades.”

Xavier Melero, advocat, va dir “la 
justícia no pot ser la riota dels tra-
dicionals enemics d’Espanya, ni les 
nostres institucions acabar menys-
tingudes i amb menys prestigi que el 
sastre d’un espantaocells.”

La ciutat 
que volem
Sí. La que volem, perquè, ara per ara, no ens 
convenç el model de ciutat que, des de fa 12 
anys ens vol implantar el govern municipal. 
Cal un canvi en la manera de fer les coses i 
en la forma de veure en perspectiva la ciutat. 
No ens agrada la ciutat grisa i on el NO 
sempre plana sobre qualsevol iniciativa o 
projecte de futur. Una de les característi-
ques del govern de Junts és no moure gaire 
res i fer política de “pegats”, i “qui dia passa, 
any empeny”. Així tenim el que tenim: zo-
nes blanques a dojo, equipaments acabats fa 
anys i sense cap utilització (Cal Badia, Cen-
tre Cívic Nord, Escorxador...), o sigui, una 
Igualada desendreçada.
Per tant, seria bo redreçar la situació quan 
abans millor, entomant noves idees i mane-
res de fer política, que n’hi ha, sens dubte.
No pot ser que Igualada no tingui un nou 
POUM (Pla d’ordenació urbanística muni-
cipal) i que ens basem en el que va fer-se el 
1986; han passat ja 35 anys i les ciutats han 
canviat molt els seus planejaments. Durant 
els darrers anys de mandat de Junts al go-
vern municipal, des de totes les altres forces 
polítiques s’ha demanat revertir aquesta si-
tuació, endegant conjuntament la redacció 
d’un nou Pla d’ordenació de tota la ciutat. La 
resposta: silenci i deixar passar.
Hem de pensar en una ciutat vertebrada 
amb tots els barris, no només pensant en la 
zona centre; les ciutats es divideixen en bar-
ris que han de tenir el mateix tracte quant 
a serveis, equipaments i manteniment, si no 
es fa així correm el risc de degradació que 
afectarà també al teixit social.
I com això, també en molts altres aspectes. 
Volem una ciutat on viure i conviure sigui 
agradable, on el dia a dia no es convertei-
xi en una lluita constant entre mobilitat de 
vehicles i vianants, on els carrils bici arribin 
a algun lloc, on tinguem una bona oferta 
cultural amb bons equipaments, on els im-
postos municipals reverteixin en el benestar 
dels habitants, on la transparència sigui la 
clau per generar con�ança en tota la pobla-
ció... I així podríem continuar esmentant 
molt i molt més.
Tenim possibilitats, queden uns 21 mesos 
�ns les properes eleccions municipals que 
haurien de marcar un canvi de timó en la 
nau a la deriva. Hem de pensar bé quina 
força política municipal pot comandar el 
vaixell igualadí a partir de llavors: Igualada 
Som-hi té una formació diversa i capaç de 
portar a terme l’avançament cap a la trans-
formació de la ciutat; se’ls podria donar la 
con�ança de que faran bona feina i els can-
vis sempre són positius. 
Pensem bé què ens convé com a ciutat, si 
més del mateix o bé un tomb de progrés i 
innovació cap a un model de ciutat de futur. 
No podem deixar escapar més trens, o po-
dem quedar, com fa anys, enclaustrats dins 
la nostra bombolla i això no seria el més 
convenient pel benestar de la nostra capital 
de comarca.
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El 20 de juliol de 2013 un grup de jo-
ves va okupar un espai emblemà-
tic i històric d’Igualada. Tal com 
van explicar per activa i passiva, 

aquesta okupació era la resposta coherent 
a la falta d’espai pels projectes juvenils en 
una ciutat de vora 40.000 habitants. Aquell 
espai, que va acabar anomenant-se Espai 
pels somnis, va acollir una gran quantitat 
de persones i col·lec-
tius, oferint durant els 
següents anys un espai 
de trobada i organit-
zació amb assemblees, 
xerrades, documentals, 
pel·lícules, etc. donant 
la raó a aquelles joves.
L’okupació, però, no 
va agradar a tothom 
per igual. El bisbat de 
Vic, que es considera-
va propietari de l’espai 
que havia abandonat, 
no va tardar a caure 
en què tot aquell mo-
viment dificultaria les 
seves aspiracions de 
destinar la parcel·la a 
l’especulació immobi-
liària. A l’Ajuntament, 
d’altra banda, tampoc 
l’hi va acabar de fer el 
pes tenir un grup de 
joves cada cop més nombrós impugnant 
amb la seva sola existència i la construc-
ció d’estructures populars fora del control 
de la institució, la seva capacitat per plan-
tejar polítiques juvenils.
En un primer moment tant l’Ajuntament 

com el bisbat -sota de l’argument de vo-
ler dedicar l’espai a projectes socials- van 
provar de resoldre el problema amb el pal, 
deslegitimant les joves i enviant-les als 
jutjats, però l’estratègia no va tardar a fra-
cassar. El següent pas, doncs, va ser provar 
amb la pastanaga: Cal Badia.
Cal Badia, en un inici, es va presentar com 
tot allò que les joves havien demanat a 

l’Ajuntament abans de llençar-se a l’okupa-
ció, és a dir, un espai que fossin les pròpies 
joves qui l’autogestionessin, qui s’hi impli-
quessin i desenvolupessin tots els projec-
tes que consideressin oportuns. El pas del 
temps, però, ha fet caure la cortina de fum 

amb la que es va anunciar el projecte. Les 
assemblees que havien de ser el motor del 
projecte es van acabar fa temps i actual-
ment, l’únic ens darrera de Cal Badia és la 
regidoria de joventut.
Des d’Endavant entenem i creiem que la 
trajectòria de Cal Badia ens dona la raó. 
Que l’Ajuntament no té ni tindrà cap vo-
luntat de crear espais autènticament au-

togestionats pel jovent i 
que si en algun període 
de temps han volgut de-
mostrar el contrari ha es-
tat per pur electoralisme, 
pura façana.
Que els espais autoges-
tionats són una eina 
emancipadora de la clas-
se treballadora servint 
d’eix de xarxa comunità-
ria, d’intercanvi d’idees, 
de debat, d’impugnació 
al sistema, de construc-
ció de moviment popu-
lar. En definitiva, espais 
des d’on qüestionar el 
sistema establert de for-
ma col·lectiva.
Pensem, per tant, que 
un espai de joves i per 
a joves no sorgirà d’una 
aposta de l’Ajuntament, 
sinó del jovent organit-

zat. I serà el jovent organitzat qui trobarà 
la manera de materialitzar-ho pels mit-
jans que estimi necessaris, tal com es va 
fer amb la Coll@nada en el seu moment i 
tal com es va fer amb l’Epai pels Somnis 
uns anys més tard.
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 Recicles correctament, a casa?

Sí 82,52% No 17,5%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotogra�es de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin 
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI 
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no 
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades 
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles �rmats exposen el parer dels seus autors.del lector

DR. XAVIER CANTERO

Aquest metge de família igualadí ha estat premiat per la seva im-
plicació i tasca durant la pandèmia per la Societat Espanyola de 
Medicina de Família i Comunitària. Enhorabona!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

COVID PERSISTENT. 
UN NOU REPTE QUE 
NOMÉS ALGUNES HAN 
MIRAT DE CARA
Èlia Domènech

Tinc 33 anys, soc metgessa i des de 
l’abril de 2020 estic de baixa per covid 
persistent. Ara, 18 mesos després de la 
infecció puc a�rmar que he recuperat la 
meva vida tant físicament com cogniti-
vament. 
Em sento una afortunada dins el col-
lectiu de pacients afectats. El meu en-
torn personal, laboral, sanitari no ha 
dubtat del que em passava i he tingut 

accés a diferents  programes de rehabi-
litació física i/o cognitiva durant més de 
12 mesos. Sense això,  no estaria ara tra-
mitant l’alta laboral ni, el que és més im-
portant, vivint sense clares incapacitats.
Actualment tenim un sistema sanitari 
públic sobrecarregat i maltractat. Tots 
podem haver tingut experiències en les 
quals l’atenció rebuda considerem que 
ha estat insu�cient. 
Si a sobre pateixes una malaltia nova 
(reconeguda per l’OMS al setembre 
2020), heterogènia amb múltiples 
símptomes considerats inconexos, sen-
se que la comunitat cientí�ca conegui 
encara el seu mecanisme i que afecta 
principalment a dones, la probabilitat 

que estiguis desatesa, no reconeguda o 
inclús invalidada és altíssima. 
Estaré sempre in�nitament agraïda a 
aquells professionals que han mirat hu-
milment i de cara a aquesta nova malal-
tia i que han assumit com a  seu el repte 
de caminar amb els pacients per fer-hi 
front, sense saber on ens portaria. 
Cadascú des de la seva àrea: metges 
generals o especialistes, internistes, re-
habilitadors, �sioterapeutes, psicòlegs, 
neuropsicòlegs, terapeutes ocupacio-
nals,  investigadors han vist com depe-
nia d’ells que aquests pacients pogués-
sim fer un pas endavant. 
Com sense eines, guies, protocols, in-
clús sense entendre què passava s’han 

atrevit a ser-hi, a validar-ho, a ser hu-
mils i aprendre escoltant als propis 
malalts. Exposant-se a nous per�ls de 
pacients i  utilitzant les seves eines per 
adaptar-les a nosaltres. 
Sense aquestes atrevides pioneres que 
no han esperat a tenir tot el coneixe-
ment per llançar-se a la piscina sinó 
que s’han adaptat i han anat amb tota la 
seva vocació a treballar pels altres de la 
manera més humana i propera possible 
jo no estaria on estic ara. 
I aquí a Igualada, la Maria José i la Mar-
ta de l’Hospital de Dia Sant Jordi són 
un clar exemple d’això. Moltes gràcies a 
elles i a totes les professionals que allà hi 
treballen. No ho oblidaré mai. 
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JUNTS PER CATALUNYA

Junts per Catalunya denuncia una nova agressió contra el model 
d’escola catalana

E l Departament d’Edu-
cació ha ordenat a tots 
els centres educatius 
públics de Catalunya –

de primària, secundària i batxi-
llerat– que enviïn totes les seves 
programacions didàctiques en 

castellà a l’associació Hablamos Español. Les di-
reccions dels centres tenen quinze dies naturals 
de coll, fins el 15 d’octubre, per a enviar les pro-
gramacions en castellà a l’associació.
Davant aquests fet, des de Junts per Catalunya, 
denunciem una nova instrumentalització de la 
llengua catalana en pretendre qüestionar el mo-
del de l’escola catalana i el sistema d’immersió 
lingüística com a model d’èxit, que garanteix la 
cohesió social, els drets i les competències lin-
güístiques de l’alumnat.
El Servei d’educació de Catalunya i tots els cen-

tres educatius han d’estar preservats d’aquests 
atacs, que només qüestionen la professionalitat 
dels docents i el bon funcionament del sistema 

educatiu català.
No compartim el fet que els responsables edu-
catius traspassin la responsabilitat als centres i 
als equips directius, i tampoc l’exigència de fer pú-
bliques les programacions de les assignatures que 
s’imparteixen en llengua castellana.
L’Estatut i la LEC determinen que el català és 
la llengua vehicular al sistema educatiu. Així, 
doncs, totes les assignatures s’imparteixen en ca-
talà, excepte aquelles que són en altres llengües. 
Aquesta és la resposta que hauria hagut de donar 
el departament d’Educació, tot assumint les seves 
responsabilitats, en lloc de delegar-les a les direc-
cions dels centres educatius.
Des de Junts per Catalunya, donem tot el nostre 
suport i reconeixement als equips directius i als 
docents en aquest objectiu comú de preservar el 
nostre model educatiu i la llengua catalana com a 
llengua vehicular a l’escola.
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naturgy.cat

Tarifa vàlida per al client residencial d’electricitat amb tarifa d’accés 2.0TD, potència contractada ≤10 kW i sense Bo Social i fins al 31 de març de 2022 o fins a un màxim de 300.000 contractes.
 Naturgy es compromet a mantenir el preu ofert sempre que les condicions reguladores aplicables siguin les existents el 27 de setembre de 2021. Vegeu la resta de condicions a naturgy.cat

La nostra Tarifa Compromís 
no és només una tarifa, 
és un compromís.

»  Abaixem el preu i 
     el mantenim fix durant 2 anys.

»  Sense permanència.

A Naturgy volem ajudar tots 
els qui esteu notant l’augment 
del preu de la llum.

El9NOU COMPROMISO_(250x350,50).indd   1 4/10/21   12:22



E l govern més progres-
sista de la història 
d’Espanya -tampoc és 
dir gaire- ha presen-

tat els seus pressupostos gene-
rals de l’Estat. És a dir, explica 
com vol gastar-se els diners 
de tots els contribuents i com 

els distribuirà entre els diferents territoris. El 
pressupost és posar negre sobre blanc l’acció 
del govern. 
Per més promeses electorals que hagi fet el par-
tit del govern, si no les posa als pressupostos, 
no les complirà. Els comptes els han d’aprovar 
Las Cortes per majoria absoluta. El debat per-
met als partits fer-hi esmenes i segons quina 
sigui la correlació de forces, els que són im-
prescindibles poden obtenir millors resultats. 
Si analitzem ni que sigui “grosso modo” alguns 
detalls de les despeses que vol fer l’executiu de 
Pedro Sánchez, veurem com el presidente del 
Tribunal Constitucional, cobrarà 160.708 eu-
ros anyals. Una xifra similar a la de Lesmes, 
presidente del Supremo. A TVE se li destinen 
443 milions d’euros.  O què me’n dieu dels 647 
milions destinats al funcionament del Banco 
de España? O dels 322 milions d’euros per al 
CNI? No varen trobar les urnes del referèndum 

però costen un ull de la cara.
Ara, on més es veu el tarannà del govern més 
progressista de la història en Defensa. Poca 
broma! Se li augmenta la partida en un 8% i 
arriba als 9.800 milions d’euros.... als quals 
cal afegir-ne 3.700 més, destinats al pagament 
d’inversions en material militar realitzades en 
l’exercici anterior. No cal dir que el ministeri de 
la guerra és el que més creix a la finca dels Bor-
bons. Els pressupostos preveuen també “pre-
miar” amb 62 milions d’euros de subvenció als 
partits polítics. Cal sumar-hi 17 milions més si 
hi ha eleccions autonòmiques a Andalusia.
Compte! En el capítol d’ingressos, preveu un 
augment dels 5 % de recaptació per multes que 
supera els 1.000 milions.
En aquesta legislatura, la minoria majoritària 
de PSOE i Podemos necessita dels vots dels in-
dependentistes per poder-los aprovar. Un pri-
mer pas ha estat incrementar un 16% respecte 
de l’any anterior, les inversions previstes per a 
Catalunya, però això no és cap avenç, tota vega-
da que en els darrers pressupostos només es va 
realitzar el 13% de la inversió prevista a Catalu-
nya. Per altra banda, per exemple a Madrid, es 
va realitzar fins a un 415% de la inversió inici-
alment prevista.... i amb aquest mateix govern.
En aquest estat de coses crec que cap partit ca-
talà no hauria de donar suport parlamentari 
als comptes de l’estat que als catalans no ens 
reconeix drets democràtics. No soc partidari 
de dir què voto, però puc dir amb seguretat 
que mai votaré un partit que aprovi els pressu-
postos generals de l’Estat. No els vull. No amb 
el meu vot. 

No amb el meu vot Voteu República!

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Ales eleccions de l’Assem-
blea de Representants 
del Consell per la Re-
pública, s’han presen-

tat, un total de 525 candidatures, 
457 (87%) independents i 68 (13%) 
càrrecs electes, membres de Junts, 

Primàries, Demòcrates, CUP, ERC, MÉS i Solidari-
tat. Aquest parlament popular estarà format per un 
total de 121 representants, 81  (67%) formen el bloc 
territorial elegits en les diverses circumscripcions 
electorals, la Vegueria del Penedès ho és per primera 
vegada; i 40 (33%) formen el bloc dels càrrecs del 
Principat de Catalunya, elegits en circumscripció 
única.

Pel que fa al bloc territorial, a la Vegueria del Pene-
dès li corresponen 4 dels 81 representants, i s’han 
presentat i acceptat inicialment 26 candidatures, 21 
homes (81%) i 5 dones (19%). Per comarques: 2+1 
de l’Alt Penedès, 8+0 de l’Anoia, 5+3 del Baix Pene-
dès i 6+1 del Garraf. Segons el reglament “En cada 
circumscripció són elegides les candidates dones 
més votades �ns a cobrir la meitat dels representants 
corresponents; un cop feta aquesta assignació de re-
presentació són elegits els candidats amb més vots”. 
Això vol dir que en el cas del Penedès sortiran com a 
mínim 2 dones d’entre les 5 candidates, i com a mà-
xim 2 homes d’entre els 21 candidats. 
Pel que fa al bloc de càrrecs s’han presentat 3 candi-
dats penedesencs (2 homes del Baix Penedès i 1 dona 

de l’Alt Penedès) que formaran part de la llista gene-
ral de 68 candidats, d’on sortiran els 40 elegits triats 
seguint el mateix criteri pel que fa a la composició de 
dones i homes.
El dret de sufragi actiu o condició d’elector corres-
pon a les persones inscrites al Registre Ciutadà del 
Consell de la República, que superen ja les 100.000, i 
són les que podran participar i prendre part en l’elec-
ció dels representants que intervindran en el procés 
de presa de decisions 
La constitució del CxR ens permet portar a la pràc-
tica dos models de prendre decisions col·lectives: el 
representatiu i el deliberatiu, cosa que vol dir també 
ser consultats mitjançant les iniciatives de partici-
pació interactiva i de qualitat. Participar és prendre 

part activament en descriure els problemes, en cercar 
solucions, en fer propostes, en portar-les a la pràcti-
ca i en avaluar els resultats i el procés, per aprendre 
a fer-ho millor.
Un cop s’hagi formalitzat o�cialment la llista de 
candidatures, a partir del 17 d’octubre començarà 
la campanya electoral, que comptarà amb espais de 
debat –en línia i presencials- i interacció entre can-
didats i registrats per poder exposar i confrontar 
idees i en el web del Consell es podran consultar les 
propostes dels aspirants. La votació se celebrarà el 
pròxim 29, 30 i 31 d’octubre, de manera telemàtica i 
a través de l’app del Consell, i el 14 de novembre a les 
11:00 del matí se celebrarà la primera Assemblea de 
Representants de la primera legislatura. 
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Ocubre de 2006.- L’Ajunta-
ment ha aixecat planta i qua-
tre pisos davant la basílica de 
Santa Maria. Ha anat ben al lí-
mit del que es podia construir 
legalment, que és bastant, en 
tractar-se d’un equipament. La 
llàstima és que es tracta d’un 
“equipament” tan important 
com unes o�cines municipals 
que es troben just al centre del 
nucli històric, davant la basíli-
ca de Santa Maria i que l’edi�ci 
que s’està construint és un veri-
table nyap ofensiu a la vista del 
conjunt arquitectònic.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 15 ANYS
El nou ajuntament d’Igualada:
ciment per damunt la història

FÉLIX SIMON
Candidat a l’Assemblea de Representants de la circumscripció del Penedès

Crec que cap partit català no hauria 
de donar suport parlamentari als 

comptes de l’estat que als catalans no 
ens reconeix drets democràtics
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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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L’obertura de les discoteques i una diada castellera per 
diumenge, en el primer cap de setmana sense restriccions

Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

Després que govern de 
la Generalitat hagi 
anunciat el retorn 

als aforaments habituals en 
la restauració i als comerços 
a partir d’aquest divendres, 
l’Ajuntament ha iniciat els 
treballs per tal que les ter-
rasses que s’havien ampliat 
durant aquest període excep-
cional tornin a la seva forma 
original.
El regidor de Mobilitat, Mi-
quel Vives, ha explicat que 
el Departament d’Indústries 
i activitats de l’Ajuntament 
d’Igualada ja s’ha posat en 
contacte amb el Gremi de Res-
tauradors i les Associacions 
de Comerç de la ciutat, alhora 
s’enviarà una carta a tots els 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Hospital Universitari 
d’Igualada fa una crida 
a la prevenció en el Dia 

Mundial contra el Càncer de 
Mama i anima a la ciutadania 
a participar al programa de 
detecció precoç del càncer de 
mama, que encapçala l’O�ci-
na de cribratge de l’Anoia –que 
forma part del mateix centre 
hospitalari– i que dona cober-
tura a totes les dones de la co-
marca d’entre 50 i 69 anys amb 
la programació de mamogra�-
es gratuïtes cada 2 anys.
La Dra. Laura Cusiné, coordi-
nadora de la Unitat Funcional 
de mama de l’Hospital, explica 
que “el programa de cribrat-
ge de càncer de mama és una 
eina e�caç en la lluita contra 
aquesta malaltia. La majora 
de càncers que es detecten en 
el programa són en fases molt 
inicials, de mida petita i sen-
se afectar altres òrgans, això 
permet tractaments més con-
servadors, menys agressius i 
amb menys seqüeles”. Cusiné 
afegeix que “la detecció pre-
coç, abans de que es presentin 
els símptomes, millora molt 
la supervivència amb una alta 
probabilitat de curació”.
Durant l’any 2020, a través del 

restauradors i bars per a que 
retornin a les seves ubicacions 
originals. Vives ha recordat 
“que aquesta mesura va ser ex-
cepcional en uns moments ex-
cepcionals per afavorir que el 
sector de la restauració pogués 
seguir obert durant el període 
amb restriccions d’aforament i 
mantingués la facturació”.
Vives ha recordat que, a ban-
da, l’Ajuntament va fer una re-
baixa en les taxes de terrasses 
a bars i restaurants per ajudar 
a mitigar el cop econòmic que 
podia suposar la restricció 
d’aforaments.
Ara que la vacunació i la bona 
situació d’afectació de la pan-
dèmia permeten recuperar 
l’aforament complet Vives ha 
dit “que des de l’Ajuntament 
tenim clar que cal tornar a la 

normalitat pel que fa a la mida 
i situació de les terrasses per 
tenir un entorn urbà ordenat”.

Tornen els locals 
d’oci nocturn
La pràctica fi de les restricci-

ons en els locals d’oci nocturn 
també farà que, després de 20 
mesos tancades, aquest cap 
de setmana tornin a obrir les 
discoteques de la ciutat, espe-
cialment a l’entorn de la plaça 
de Cal Font.

Diada castellera amb 
els Moixiganguers
Un altre dels exponents 
d’aquesta tornada a la norma-
litat serà diumenge a la pla-
ça de l’Ajuntament, amb una 
sensacional diada castellera 
amb la participació dels Moi-
xiganguers, acompanyats d’un 
cartell de luxe: els Castellers 
de Vilafranca i els Xiquets de 
Reus (més informació a la pà-
gina 35).

Les dades de la covid, baixes
Com passa a tot el país, les da-
des en relació a la covid-19 són 
molt baixes a l’Anoia, amb un 
risc de rebrot del 14 i una ve-
locitat de reproducció del 0,41. 
En el cas d’Igualada, encara 
són més irrisòries, amb un risc 
de 5 i una velocitat del 0,19. 

L’Hospital fa una crida a la prevenció i anima a participar al 
programa de detecció precoç del càncer de mama

programa de detecció precoç 
del càncer de mama, es van 
diagnosticar a l’Anoia 16 casos 
de carcinoma, el que suposa el 
4,3‰ de les participants. 
Cusiné destaca que “els resul-
tats de la mamogra�a es co-
muniquen en un interval de 10 
dies aproximadament, el que 
disminueix molt l’angoixa de 
les dones”. 
De les 5.147 dones convocades 
el 2020, van acudir al cribrat-
ge del programa de detecció 
precoç de càncer de mama un 
total de 3.702 dones, el que 
suposa prop d’un 72% de par-
ticipació. Un descens de més 
d’un 6% respecte els anys 2018 
i 2019 (amb un 78% de parti-
cipants). Al global de Catalu-
nya l’any 2019 la participació al 
programa de detecció precoç 
del càncer de mama va ser del 
64,9%.
No tots els casos de càncer de 
mama, però, es detecten a tra-
vés del programa, sinó que cal 
sumar-hi les pacients diagnos-
ticades per altres vies. Així, 
l’any 2020 es van detectar, en 
total, 74 casos a la comarca de 
l’Anoia, un 21% dels quals de-
tectats a través del programa 
de detecció precoç. Si ens �-
xem en les dades d’aquest any, 
de gener a agost de 2021 se 

n’han diagnosticat un total 64.
La doctora Cusiné explica que, 
més enllà de participar al pro-
grama de detecció precoç, “to-
tes aquelles pacients que notin 
alguna anomalia o tumoració 
mamària, poden demanar visi-
ta al seu metge del CAP o lle-
vadora que els valorarà i acti-
varà un circuit d’atenció ràpida 
per a ser visitats pel ginecòleg 
o sinòleg”.
Si tens entre 50 i 69 anys i no 
has rebut cap carta de l’O�cina 
de cribratge, pots contactar-hi 
al telèfon 93 807 55 50 de di-
lluns a divendres de 9h a 15h. 
o bé per correu electrònic: otc-
noia@csa.cat.

Actes del Dia Mundial 
contra el càncer de mama
El Consorci Sanitari de l’Anoia 
(CSA) se suma als actes del Dia 
Mundial contra el Càncer de 
Mama, el 19 d’octubre.
Entre els actes que compten 
amb la col·laboració del CSA, 
el dissabte dia 16 d’octubre 
d’11h a 13h tindran lloc al Parc 
Central d’Igualada activitats 
esportives a l’aire lliure organit-
zades per les Voluntàries Llui-
tadores. Els assistents podran 
practicar exercicis de zumba, 
estiraments i hipopressius a 
càrrec d’Iris Bertran, Maria 

Vidal i Marta Caralt. En aquest 
horari hi haurà al Parc Central 
una taula amb informació so-
bre prevenció i venda de bolí-
grafs roses.
De l’11 al 20 d’octubre a la sala 
d’actes de la Biblioteca l’Atza-
vara d’Òdena es podrà visitar 
l’exposició fotogrà�ca “Un 
passeig per les emocions”, que 
mostra les fases i emocions que 
es viuen en la malaltia. Una 
exposició impulsada pe l’enti-
tat l’Olivera de Manresa, una 
associació d’ajuda mútua i llui-
ta contra el càncer de mama. 
També a la Biblioteca l’Atza-
vara, el dimarts 19 d’octubre a 
les 19h se celebrarà la xerrada 
“Passat, present i futur del càn-
cer de mama” a càrrec de pro-
fessionals experts de patologia 
de mama de la Unitat Funcio-
nal de mama de l’Hospital Uni-

versitari i del psicooncòleg de 
l’Associació Catalunya Contra 
el Càncer (AECC).
A més, el dia 19, la façana de 
l’Hospital igualadí s’il·lumina-
rà de color rosa i una taula in-
formativa de l’AECC se situarà 
al centre hospitalari per pro-
moure la prevenció. També es 
repartiran llaços i mascaretes 
higièniques roses entre el per-
sonal i usuaris del CSA. L’Ajun-
tament també il·luminarà la 
façana el dia 19 d’octubre.
La Farmàcia Adzet d’Igualada 
també se suma al Dia Mundial 
contra el Càncer de Mama amb 
la venda solidària de braçalets 
de silicona, mascaretes FFP2 
i ampolles d’aigua roses i els 
diners recaptats serviran per 
millorar els espais de l’Hospital 
de dia d’Oncologia de l’Hospi-
tal Universitari. 



Els  ciutadans poden 
comprar uns bons per 
valor de 10€ per com-

prar en comerços, però 
només els costaran 6€
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament ha presen-
tat una original cam-
panya de promoció del 

comerç de la ciutat a través de 
la qual els ciutadans podran 
adquirir bons per a bescanvi-
ar en els comerços minoristes. 
La campanya, que porta com 
a títol “iBons”, vol incentivar 
la compra en el comerç local a 
través d’una acció amb la qual 
tant consumidor com comerç 
surten guanyant.
La campanya funciona a tra-
vés de la compra de bons que 
el consumidor podrà descar-
regar-se a través d’una apli-
cació. El preu del bo serà de 
10 euros, dels quals el ciuta-
dà només pagarà 6 euros i els 
4 restants els subvencionarà 
l’Ajuntament. Cada persona 
podrà adquirir �ns a 5 bons 
per gaudir d’un descompte to-
tal de 20 euros.
En total, s’emetran bons per 
un valor total de 70.000 euros, 
dels quals, cada comerç podrà 
disposar d’un màxim de 2.500 
euros en bons. L’impacte eco-
nòmic total de campanya serà 

Original campanya de promoció del 
comerç, amb bons de compra de 10€ 
que només costaran 6 euros

Iniciativa del Consell 
per evitar l’aïllament de 
la gent gran
REDACCIÓ / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia, amb el suport 
de Diputació de Bar-

celona i els ajuntaments ad-
herits, han posat en marxa el 
projecte Anoia Vellesa Activa, 
que pretén detectar necessi-
tats reals per a poder desen-
volupar accions que promo-
guin un envelliment actiu i un 
empoderament de les perso-
nes grans, contribuint a com-
batre l’aïllament i la soledat no 
desitjada.
El projecte compta amb una 
dinamitzadora de persones 
grans que dona cobertura als 
municipis de El Bruc, Calaf, 
La Pobla de Claramunt, La 
Torre de Claramunt, Orpí i 
Sant Martí de Tous. Contac-
tarà totes les persones majors 
de 65 anys, detectant les se-
ves mancances i interessos i, 
a continuació, es promourà 
l’organització d’activitats que 
cobreixin les seves necessitats 
d’oci, lúdiques i formatives. 
Aquestes accions es desenvo-
luparan prioritàriament en 
equipaments socioculturals i 
en altres espais informals, pro-
movent en paral·lel el contacte 
entre la xarxa d’entitats, les re-
lacions intergeneracionals i el 

de 175.000€; 70.000€, la inver-
sió feta per l’Ajuntament.
La campanya es troba actual-
ment en la primera fase d’ad-
hesió de comerços i serà a 
mitjans d’octubre quan els ciu-
tadans podran descarregar-se 
els bons per a bescanviar als 
comerços.
En aquesta primera fase, Co-
merç Igualada de l’Ajuntament 
va fer ahir dijous una sessió in-
formativa en línia per a expli-
car als comerços els avantatges 
i funcionament de la campa-
nya. Els establiments que es 
vulguin adherir a la campanya 
ho poden fer a ibonsigualada.
cat. Els negocis que es poden 
adherir en aquesta campanya 
són comerços minoristes, res-
tauració, agències de viatges i 
serveis de reparació de teixits 
o electrodomèstics.
A mitjans d’octubre es pre-

vist iniciar la segona fase en 
la que el ciutadans ja podran 
adquirir els bons en línia di-
rectament a ibonsigualada.
cat, ho podran fer �ns al 12 
de desembre o �ns a exhaurir 
existències, només caldrà ser 
major de 16 anys i estar empa-
dronat a Igualada.
L’Àrea de Comerç de l’Ajun-
tament d’Igualada, aconse-
gueix amb aquesta iniciati-
va fomentar la compra en el 
comerç local, és aquesta una 
altra eina per a la dinamitza-
ció del comerç de la ciutat, un 
dels sectors més afectats per 
la situació de pandèmia pro-
vocada per la covid-19. El re-
gidor de comerç, Jordi Marcè, 
ha assenyalat que “Bons Igua-
lada és una oportunitat tant 
per al comerç com per al ciu-
tadà” i ha encoratjat a tots els 
comerços a adherir-se.
La campanya compta amb el 
suport de la Cambra de Co-
merç, Indústria i Navegació 
d’Igualada i amb la col·labo-
ració de les associacions de 
comerços de la ciutat; Igua-
lada Comerç, Nou Centre i 
Mercat de la Masuca.

dinamisme del municipi.
El president del Consell Co-
marcal, Xavier Boquete, posa 
en valor el fet que “el projecte 
es lidera des d’un ens supra-
municipal, facilitant el treball 
en xarxa, la perspectiva trans-
versal i la igualtat d’oportuni-
tats, la no discriminació per 
raó d’edat i lloc d’empadrona-
ment, així com el desenvolu-
pament de les polítiques d’en-
velliment actiu acordades des 
del territori i amb el territori, 
amb el màxim rigor i homo-
geneïtzació possibles”.
Es pretén treballar amb i per 
les persones grans, però tam-
bé amb els municipis i la xar-
xa social i de salut, perquè es 
puguin contemplar també les 
activitats organitzades com 
a possible prescripció social, 
a � de prevenir situacions de 
soledat, promovent un enve-
lliment actiu i saludable de 
forma equitativa a la comarca. 
El projecte Anoia Vellesa 
Activa es va iniciar el passat 
mes de setembre i s’està im-
plementant satisfactòriament 
als municipis agrupats, amb 
voluntat de continuïtat en 
els propers anys i el propòsit 
que altres ajuntaments de la 
comarca també s’hi sumin a 
partir d’ara.

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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A mb el títol “Sumem 
per l’Anoia”, el PSC de 
la comarca ha iniciat 

el nou curs polític amb unes 
jornades de treball i re�exió 
que ha acollit el recinte Òdena 
Village. La trobada ha reunit 
els càrrecs electes i instituci-
onals d’arreu de la comarca 
i també ha comptat amb la 
presència de la diputada al 
Congrés dels Diputats, Mercè 
Perea, i del diputat al Parla-
ment, Jordi Riba.
La jornada l’ha obert el pri-
mer secretari de la Federació 
del PSC-Anoia, Francisco 
Guisado, i acte seguit diverses 
regidores i regidors del partit a 
la comarca han pres la paraula 
per tractar temes concrets i di-
buixar les línies de treball dels 
socialistes en diversos àmbits. 
Ha sigut el cas de la tinent d’al-
calde de Vilanova del Camí, 
Eva Vadillo, que ha parlat de 
l’aposta per l’educació com un 
pilar fonamental per frenar 
desigualtats i donar oportuni-
tats a tothom. La regidora de 
la Torre de Claramunt, Carla 
Suárez, ha fet la ponència de 
l’àmbit de l’economia i l’ocu-
pació tot posant de relleu les 
dades d’atur de la comarca i 
la necessitat de projectes in-
dustrials per a donar feina a 
la gent i revertir-les. En aquest 
sentit, ha recordat que l’Ano-
ia té un 90% del sòl industri-
al ja ocupat i que calen nous 
desenvolupaments industrials 
per atraure inversions i crear 
feina.
Una altra de les ponents a la 
jornada ha sigut la tinent d’al-

El PSC organitza a Òdena una jornada 
de treball sobre temes de l’Anoia

Poble Actiu acusa Castells 
de vendre fum amb la 
regulació dels patinets

REDACCIÓ / LA VEU 

Trobada entre Jordi Cu-
adras i la ministra de 
Transports, Mobilitat 

i Agenda Urbana del govern 
espanyol, Raquel Sánchez. El 
regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi (PSC-Comuns) ha fet 
arribar a la ministra la veu i 
demandes d’Igualada.
Cuadras explica que en l’àm-
bit de les infraestructures 
Igualada té reptes pendents 
com el nou traçat de l’autovia 
A-2 que ha de permetre adap-
tar-la als estàndars europeus 
des de Jorba �ns a Abrera tot 
millorant la seva seguretat i 
resolent la connexió amb la 
C-37 i la C-15. Un altre dels 
projectes pendents és la cons-
trucció del carril Bus-VAO a 
la carretera B-23 �ns a la Dia-
gonal, i la lluita pel tren gran. 
Igualada Som-hi proposa que 
unir els pols econòmics del 
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S i el govern Castells pre-
sentava fa pocs dies 
propostes en relació 

als patinets, Poble Actiu ha 
respost de forma contundent 
acusant-lo de no haver fet res 
en 10 anys per garantir una 
mobilitat segura i sostenible 
a la ciutat. Poble Actiu valora 
positivament fer una campa-
nya cívica per fomentar el bon 
ús dels patinets, però creuen 
que això no aborda l’arrel del 
problema, que és no dispo-
sar d’una xarxa de carrils bici 
per circular-hi els patinets. 
La candidatura municipalis-
ta ha exposat que si Igualada 
tingués una xarxa de carrils 
bici extensa i connectada, els 
patinets no serien un proble-
ma perquè passarien pel carril 
bici enlloc de circular per la 
vorera. 
Neus Carles, regidora de Po-
ble Actiu, ha reclamat plani-
�car una ciutat pensada per 
vianants i bicicletes i que go-
vernar és més que “vendre 
fum” amb campanyes de pro-
paganda sobre els patinets. En 
aquest sentit, ha destacat que 

calde de l’Ajuntament de Piera 
i consellera de Joventut, Fe-
minisme i LGTBI del Consell 
Comarcal, Carme González, 
que ha posat el focus en les 
infraestructures que necessi-
ta l’Anoia per ser competitiva 
com el desdoblament de la 
C-15, la variant de la B-224 
per millorar la seguretat a 
l’Anoia Sud, el nou traçat de 
l’autovia A-2 de Jorba a Abre-
ra per adaptar-la a les mesures 
de seguretat europees i el tren 
gran de l’Eix Transversal Fer-
roviari que ha de comunicar 
Igualada amb Barcelona en 40 
minuts. També ha intervingut 
la regidora d’Òdena i conse-
llera d’Acció Social al Consell 
Comarcal, Sandra Fernández, 
que ha repassat l’esforç fet en 
la lluita contra les conseqüèn-
cies socials de la pandèmia de 
la Covid-19 i l’ajuda a sectors 
vulnerables.
El tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament de Masquefa i con-
seller de Turisme del Consell 
Comarcal, Dani Gutiérrez, ha 
posat en valor el turisme com 
a espai d’activitat econòmica, 
el compliment dels objectius 
de sostenibilitat i la necessitat 
de fer front a la despoblació 
amb projectes que posin en 
valors les zones rurals de la 
comarca i que sigui una polí-
tica consensuada entre l’àm-
bit urbà i rural. La darrera 
intervenció ha sigut del regi-
dor d’Òdena i membre de la 
Joventut Socialista de l’Anoia, 
Oriol Almirón, tot posant la 
mirada als reptes de l’Agenda 
2030 de l’ONU amb la lluita 
contra l’emergència climàtica 
i la digitalització com a reptes 

per crear una economia adap-
tada al futur i que generi llocs 
de treball. També ha posat el 
focus en la necessitat d’ampli-
ar l’oferta de Formació Pro-
fessional a Igualada i l’Anoia 
Sud per evitar que centenars 
de joves es quedin sense plaça 
com ha passat aquest curs i el 
darrer.
En la cloenda de les jornades, 
l’alcaldessa de Vilanova, No-
emí Trucharte, ha posat en 
valor que “Sumem per l’Ano-
ia” és compartir bones experi-
ències de política municipal 
entre els grups socialistes de 
la comarca però sobretot una 
mirada al futur per fer una 
política al servei de la gent i 
amb un projecte sòlid per la 
comarca que respongui, sem-
pre, a les necessitats de la gent.
 “Sumem per l’Anoia” també té 
la mirada posada en les elecci-
ons municipals del 2023 en les 
quals el PSC vol tornar a ser la 
primera força a la comarca per 
a poder fer polítiques d’esquer-
res i progressistes que situïn la 
comarca com un territori de 
progrés i oportunitats, tal i 
com a recordat el coordinador 
de política municipal del par-
tit a l’Anoia, Xavier Figueres. 
La diputada al Congrés ha fe-
licitat la bona feina que estan 
duent a terme tots els grups 
socialistes als Ajuntaments i al 
Consell Comarcal i els ha en-
coratjat a continuar fent una 
tasca de servei a les persones 
en un moment d’enorme com-
plexitat i de centrar-se en fer 
possible que la recuperació 
econòmica arribi al territori i 
que aquesta sigui per tothom 
sense deixar ningú enrere.

Port de Barcelona i el Port sec 
de Saragossa amb un tren que 
passi per Igualada i sigui de 
mercaderies i passatgers.
Cuadras afirma que “si hi 
ha algú ara ben posicionat 
per fer sentir els interessos 
d’Igualada som nosaltres. 
Tenim accés directe al Go-
vern d’Espanya, a la Dipu-
tació, a l’Ajuntament de Bar-
celona i tenim un diputat 
al Parlament de Catalunya,  
Jordi Riba”.

Trobada de Jordi 
Cuadras amb la 
ministra de Transports 

Castells “gasta més diners en 
campanyes de propaganda 
que en accions concretes per 
millorar la mobilitat” i ha re-
cordat que una de les seves 
propostes pels pressupostos 
del 2022 era crear quatre grans 
eixos de carrils bici però que 
Castells la va descartar perquè 
“per això no hi ha diners”.

La situació d’accidentalitat 
del Passeig Verdaguer
La candidatura també s’ha 
mostrat preocupada amb el 
nombre d’accidents que s’han 
produït els darrers anys. Res-
pecte al Passeig Verdaguer, 
consideren que el govern Cas-
tells ha realitzat “actuacions 
mínimes”, com la col·locació 
de plaques de cautxú o de ra-
dars per alertar de la velocitat 
de forma temporal, però que 
no s’aborda el problema de 
fons del Passeig que és l’excés 
de trànsit. Plantegen una re-
forma integral del Passeig que 
impliqui passar de “8 carrils 
per a cotxes”, com és actual-
ment, a la proposta de “1 car-
ril de circulació de cotxe per 
sentit, 1 carril d’aparcament i 
1 carril bici”.



  IGUALADA | 11Divendres, 15 d’octubre de 2021

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Comerç, ha es-
tat durant els darrers dos 
anys formant part d’un 

grup, promogut per Pimec, 
de representants del comerç 
local de la Catalunya central. 
La �nalitat ha estat la de man-
tenir el contacte per tal d’in-
tercanviar experiències, com-
partir inquietuds i plantejar 
propostes de futur. Durant la 
pandèmia aquest grup ha aga-
fat més cohesió i força perquè 
ha mantingut un contacte més 
intents i estret.
La patronal de la petita em-
presa, Pimec, ha volgut for-
malitzar i donar més contin-
gut a aquesta iniciativa i crear 
el Consell de Comerç de la 
Catalunya Central.
El passat dia 6 d’octubre es va 
celebrar una primera reunió 
presencial a Santpedor. A la 
reunió hi va participar, Iguala-
da Comerç a més de les prin-
cipals entitats de comerciants 
de la Catalunya central, tam-
bé hi havia representants de 

Igualada Comerç, en el primer 
Consell de la Catalunya Central

L’IES Mercader guanya 
la beca RED-Acer
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 6 d’octubre es va 
anunciar que l’Institut 
Joan Mercader ha estat 

un dels sis centres guanyadors 
de l’edició d’enguany de les be-
ques RED de periodisme esco-
lar. Aquestes beques, impulsa-
des per diverses institucions 
públiques i privades, permeten 
als centres seleccionats crear el 
seu diari escolar i entrar a for-
mar part de la xarxa Revista 
Escolar Digital, present a tot 
l’Estat espanyol, amb l’objectiu 
de fomentar el pensament crí-
tic dels estudiants. L’INS Joan 
Mercader ha guanyat concre-
tament la Beca RED-Acer for 
Education, que li permetrà 
unir-se a la Xarxa Catalunya, 
en què participen una cin-
quantena de centres educatius 
de diferents localitats.
“Som un institut d’oportuni-
tats”. Aquest és el lema que 
descriu l’institut, el qual entra 
a formar part del projecte se-
guint aquesta idea, amb l’ob-
jectiu que el diari digital es 

Pimec Comerç i del director 
general de comerç de la Gene-
ralitat de Catalunya, el senyor 
Jordi Torrades.
Durant la trobada es va poder 
compartir i debatre diferents 
problemàtiques del comerç lo-
cal, a més d’intercanviar pro-
postes i iniciatives. Els tems 
que varen portar mes debat 
van estar les ajudes directes 
pel comerç que ha promogut 
la Generalitat de Catalunya 
darrerament i que molts co-

merços no han pogut acce-
dir-hi, i la digitalització dels 
establiments.
El director general va exposar 
breument les seves línies d’ac-
tuació de cara al pla d’actuació 
que presentarà els pròxims 
mesos i al que vol fer partícip 
a tot el comerç català.
Aquest Consell de Comerç de 
la Catalunya Central es reunia 
periòdicament a diferents po-
blacions i es mantindrà actiu 
via telemàtica.

converteixi en un espai d’opor-
tunitats, diversitat i alternatives 
de participació i continguts per 
a tota la comunitat educativa. 
El projecte RED té un cost de 
3.000 €, dels quals 2.500 € són 
�nançats per la Beca RED-
Acer for Education, i els 500 € 
restants van a càrrec del centre 
educatiu guanyador de la beca. 
En el cas de l’Institut Joan Mer-
cader, l’AMPA col·laborarà en 
el projecte assumint el cost dels 
500 €. La beca proporciona un 
pla de treball i l’acompanya-
ment d’un periodista professi-
onal durant el curs, que revisa-
rà els continguts i dinamitzarà 
la redacció. També inclou la re-
alització d’un taller d’educació 
mediàtica, recursos i material. 
Actualment hi ha una setan-
tena de centres educatius a la 
xarxa RED i uns 5000 redac-
tors que publiquen sobre els te-
mes que més els interessen. De 
ben segur que, per a l’alumnat 
i tota la comunitat de l’Institut 
Joan Mercader, formar part 
d’aquest projecte serà una gran 
oportunitat per aprendre.

Fes-te amb la 
teva bossa!

Compra a casa i 
emporta’t la bossa

*Disponibles a partir del 18 d’octubre, per una compra 

mínima de 20€ als comerços adherits a Conca Comerç
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L’acte va comptar amb 
l’assistència de 270 

persones: una nodrida 
representació d’empre-
ses, autoritats i perso-

nalitats polítiques, entre 
les quals, el conseller 
d’Empresa i Treball, 

Roger Torrent

El dia 27, debat a 
Igualada de Pro Vegueria 
Penedès sobre el tren

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Institut Milà i Fonta-
nals d’Igualada va aco-
llir la 21a Nit Empresa-

rial UEA, l’acte empresarial 
més notori i de referència de 
la Catalunya Central, organit-
zat per la patronal Unió Em-
presarial de l’Anoia.
La 21a Nit Empresarial UEA 
va estar conduïda per la co-
municadora audiovisual i 
presentadora televisiva, Elisa-
bet Carnicé i va comptar amb 
l’assistència de 270 persones: 
una nodrida representació de 
personalitats i autoritats polí-
tiques nacionals i locals, entre 
les quals, l’honorable conseller 
d’Empresa i Treball de la Ge-
neralitat de Catalunya, Roger 
Torrent; agents socioeconò-
mics, patronals, sindicats, em-
presaris i empresàries; direc-
tius i directives; professionals 
autònoms, entre altres.
Amb l’eslògan “Compromís 
+ Cooperació = Èxit”, la pa-
tronal anoienca ha volgut fer 
èmfasi en el compromís i la 
cooperació empresarial. Per 
aquest motiu, la imatge i es-
lògan d’aquesta edició ha gi-
rat entorn a un rusc, símbol 
que re�ecteix diversos valors 
implícits equiparables també 
al món empresarial. Especi-
alment aquests dos valors, la 
suma dels quals, són claus de 
l’èxit empresarial i que han 
tingut un paper transcenden-
tal en el transcurs de la pan-
dèmia gràcies al compromís i 
la cooperació de moltes em-
preses, persones treballadores, 
administració i agents socio-
econòmics per tirar endavant 
la comarca.
En el bloc dels parlaments ins-
titucionals, el president de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
Joan Domènech, va encap-
çalar el seu discurs exposant 
l’agraïment de tots els assis-
tents, destacant especialment, 
a totes les empreses associ-
ades a la Unió Empresarial. 
Domènech també va a�rmar 
que la única solució per tirar 
endavant la comarca “És anar 
tots junts. Un fet que ja es va 
constatar durant la pandèmia, 
i que és en realitat, la única 
opció per tenir una economia 
forta”. 
Domènech també es va mos-
trar molt crític en què moltes 
de les decisions preses durant 
la pandèmia són exemples 
que estaven massa pensades a 
Barcelona i ha afegit dient que 

La Nit Empresarial de la UEA mostra el clam unànime de 
l’economia comarcal de “remar en la mateixa direcció”
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P er tercer any l’Associ-
ació Pro Vegueria Pe-
nedès organitza debats 

i jornades sota el lema la Ve-
gueria Penedès al Servei de les 
persones. El 2019-2020 es va 
treballar sobre la gestió del ter-
ritori amb unes trobades parci-
als que van desembocar en el 
Congrés del febrer del 2020. A 
�nals de l’any passat es van fer 
uns debats sobre el Model pro-
ductiu i el Futur ferroviari.
Aquesta tardor del 2021 han 
programat 4 debats, el primer 
dels quals va tenir lloc dime-
cres amb la presència dels al-
caldes de la Vegueria, entre ells 

“qui coneix millor un territori 
és qui viu i treballa cada dia en 
ell. Això ho dic a tothom: Go-
vern, patronals, ajuntaments, 
empreses... Som una entitat 
de referència per al nostre ter-
ritori i la nostra tasca és aju-
dar-vos”.
També Domènech va agrair 
la mà estesa amb sindicats 
per signar conjuntament un 
manifest per demanar la re-
activació i impuls econòmic 
de la comarca. A més, també 
va fer una crida per exposar la 
necessitat que vinguin empre-
ses per crear llocs de treball i 
també, espai industrial; així 
com també, la millora de les 
infraestructures i carreteres 
de la comarca per millorar la 
competitivitat de les empreses, 
també Domènech va felicitar 
a l’alcalde de Santa Margarida 
de Montbui i al seu equip da-
vant les últimes notícies de la 
vinguda de noves empreses al 
Polígon dels Plans de la Tossa: 
“Poca cosa queda ja d’aquell 
polígon que era l’excusa de 
molt per dir que no feia falta 
terreny. Necessitem més sòl 
industrial”, va dir.
Un altre dels leitmotivs que 
han acompanyat a la 21a Nit 
UEA ha estat el fet que se cele-
brés en un dels centres de for-
mació de referència en l’àmbit 
català: l’INS Milà i Fontanals 
d’Igualada. En aquest sentit, 
l’acte ha servit també d’esce-
nari per reivindicar la neces-
sitat de tenir personal quali-
�cat i format per a les empres 
de l’Anoia. En aquesta línia, 
el president de la Unió Em-
presarial va agrair també a la 
disposició i col·laboració en 
tot moment de l’equip docent 
i directiu de l’INS Milà i Fon-
tanals per facilitar l’organit-
zació d’aquest esdeveniment. 
En aquest punt, Domènech 
va afegir que davant la situa-

ció que més d’un centenar de 
joves no hagin pogut accedir 
a estudiar a l’INS Milà i Fon-
tanals: “Això està passant a tot 
Catalunya, és cert. Però l’Ano-
ia és un territori industrial on 
la formació professional hi té 
un gran pes, i el greuge encara 
és més gran” i ha instat a l’ad-
ministració a buscar-hi solu-
cions al respecte.
Seguidament, l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, va desta-
car en el seu discurs que “exi-
gim que el Milà i Fontanals 
sigui el portaavions de la FP 
al nostre país”. També Castells 
va celebrar la notícia del des-
doblament de la C-15 i de la 
Ronda Sud; i també va exposar 
que la Generalitat ha anunciat 
la licitació de la B224 de Mar-
torell a Masquefa. L’alcalde 
també es va sumar també a 
les peticions del president de 
la UEA en matèria de millora 
de mobilitat i infraestructures, 
i també, de sòl industrial per 
poder desenvolupar parcs em-
presarials a la Conca d’Òdena, 
destacant en aquesta línia, la 
unitat dels alcaldes i alcaldes-
ses de la Conca.
I per la seva banda, l’hono-
rable conseller d’Empresa i 
Treball, Roger Torrent, va ex-
pressar el seu compromís amb 
la reactivació i la transforma-
ció del sistema productiu de 
l’Anoia. En aquest sentit, es 
va posar a disposició per pro-

moure “inversió, innovació i 
formació” a la comarca. I va 
remarcar que el Departament 
d’Empresa i Treball té en mar-
xa diferents línies de suport a 
les empreses per ajudar-les en 
la digitalització i la transició a 
l’economia verda, està treba-
llant en un nou Pacte Nacio-
nal per la Indústria i està de-
senvolupant “el major pla de 
xoc en polítiques d’ocupació 
de la història del nostre país”.

Premi UEA 
a tots els assistents
Durant el transcurs de la Nit 
Empresarial UEA, es va fer 
lliurament dels premis UEA 
a totes les persones assistents. 
Ateses les circumstàncies ge-
nerades per la pandèmia, on 
totes les empreses han hagut 
de reinventar-se, esforçar-se i 
treballar de valent per salvar 

els llocs de treball i tirar enda-
vant l’economia de la comarca; 
l’organització d’enguany va de-
cidir no fer cap convocatòria 
dels Premis UEA a cap em-
presa en concret, guardonant 
en aquest sentit, a cada perso-
na assistent a l’esdeveniment 
amb una rèplica d’aquests pre-
mis, fent referencia a l’eslògan 
de l’edició d’enguany; agraint 
el compromís i la cooperació 
del teixit empresarial i fent en 
aquest sentit, un gran reco-
neixement que va ser sorpresa 
per a totes les persones assis-
tents.

El networking: l’essència de 
la Nit Empresarial UEA
La Unió Empresarial de l’Ano-
ia va seguir oferint l’essència 
de la Nit Empresarial: un es-
pai de relació i networking. 
Totes les persones assistents 
van poder gaudir d’un espai 
segur per a poder-se generar 
relacions de negoci i salu-
dar-se.
El concert del grup musical 
Barcelona Division ha posat 
punt i �nal a aquesta edició, 
amenitzant el moment relaci-
onal de l’esdeveniment.

Marc Castells, va desta-
car en el seu discurs que 

“exigim que el Milà i 
Fontanals sigui el por-

taavions de la FP 
al nostre país”.

el d’Igualada, Marc Castells. 
Per dimecres 27 d’octubre, a les 
7 de la tarda al Museu de la Pell 
d’Igualada, es farà un debat so-
bre el Corredor Mediterrani i si 
podria ser una oportunitat pel 
tren “gran” d’Igualada a Barce-
lona.
Hi seran Ricard Font, Secretari 
Gral. del Departament de Vice-
presidència i de Polítiques Di-
gitals i Territori; Joan Amorós, 
president de Ferrmed; Xavier 
Badia, Delegat a l’Anoia de la 
Cambra de Comerç de Barce-
lona i vicepresident de la UEA. 
Amb presentació del president 
de la PVP, Jordi Cuyàs, i de Pep 
Solé, membre del Secretariat 
PVP.
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L ’executiva Montserrat 
Figueras ha adquirit el 
control de la marca ca-

talana de moda femenina Sita 
Murt mitjançant la compra 
d’una participació majoritària 
de l’empresa.
Figueras va ser directora ge-
neral de System Action des de 
2016 �ns a juliol de 2020. La 
directiva es va incorporar a 
l’empresa procedent de Dogi 
(avui Nextil), on ocupava la 
direcció general des 2014. 
Llicenciada en Dret i espe-
cialitzada en dret concursal, 
l’executiva va ser directora ge-
neral de Praedium entre 2004 
i 2012. El 2009, quan el fons 
va adquirir el fabricant de �-
latura Nysltar, es va col·locar 
al davant de l’empresa, �ns el 
seu �txatge per Dogi el 2014.
Figueras, que al llarg de la 
seva carrera ha estat a el front 
de marques com System Acti-
on i de grups industrials com 
Dogi (ara Nextil) i Nylstar, 
pren el comandament de Sita 

Montserrat Figueras compra 
la �rma igualadina Sita Murt

L’exterior del Mercat de 
la Masuca ja mostra con 
serà la transformació
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L ’exterior del Mercat de 
la Masuca ha estrenat, 
el passat dissabte al 

migdia, uns nous vinils infor-
matius que mostren quin ha de 
ser el futur d’aquest epicentre 
comercial igualadí. Aquests 
panells informatius, que s’han 
col·locat a l’exterior de l’antiga 
o�cina bancària s’hi pot fer un 
recorregut per diverses imat-
ges que mostren la història i 
l’evolució del mercat així com 
també imatges del què serà el 
futur Mercat de la Masuca un 
cop acabi la concessió actual.
En un dels vinils, a través 
d’uns petits forats, es pot visi-
onar un vídeo amb declaraci-
ons de diverses placeres i del 
regidor de Dinamització Eco-
nòmica Jordi Marcè.
La inauguració d’aquests nous 
vinils que mostren el futur 
del mercat ha comptat amb la 
presència de l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, acompa-
nyat de diversos regidors del 
consistori. Castells ha explicat 
que “l’objectiu actual del go-
vern és tenir per l’any el nou 
mercat obert, un mercat de 3a 
generació on es pugui també 
elaborar i degustar producte 
de km0”. L’alcalde d’Igualada 
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E ls Mossos d’Esquadra 
de l’Àrea Regional de 
Trànsit van denunci-

ar penalment el 5 de setem-
bre, un home, de 51 anys, de 
nacionalitat espanyola i veí 
d’Igualada, com a presumpte 
autor d’un delicte contra la 
seguretat viària.
Els fets van passar pels vols 
de les 20:00, quan una con-
ductora va detectar un tu-

ha explicat que aquest futur 
mercat serà “un mercat adap-
tat al segle XXI, que aposta pel 
producte de proximitat i que 
es convertirà en un referent de 
servei ja es farà sempre al cos-
tat dels placers del mercat en 
un projecte de tothom”.
Per acabar Castells ha desta-
cat que a l’entorn del mercat ja 
s’hi està transformant la ciutat 
amb les obres de la nova o�ci-
na del SOC que ha d’obrir en 
dos mesos, les obres del Cam-
pus de la Salut de la Universi-
tat de Lleida que acollirà a 500 
estudiants a tocar del Mercat 
de la Masuca, alhora s’estan 
construint dues promocions 
d’habitatge públic i d’aquí 18 
mesos, la nova entrada de la 
Ronda Sud ha de convertir el 
carrer d’entrada al Mercat en 
un vial importantíssim per la 
ciutat. 
A banda, en el seu parlament 
l’alcalde ha destacat la millora 
de les accessibilitats a les vo-
reres de l’entorn del Mercat, 
actualment es treballa en les 
que estan situades a l’avingu-
da Caresmar entre el Mirasol 
i el carrer de Joaquima de 
Vedruna per assolir un “es-
pai potent, accessible i que 
sigui un pol d’atracció per 
tota la comarca”.

Murt amb la intenció de dur a 
terme un pla de rellançament 
de la �rma, basat en el seu re-
joveniment, millorar la seva 
presència en retail i en digital, 
i reconduir els seus comptes, 
segons ha explicat a la revista 
especialitzada Modaes.es.
La nova propietària exercirà 
com a consellera delegada i 
liderarà la gestió de la marca. 
L’empresa, a més, ultima la 
incorporació de nous per�ls 
professionals, tot i que man-
tindrà en els seus càrrecs a la 
majoria de l’actual equip. 
Sita Murt compta en l’actua-
litat amb una plantilla de 16 
persones a la central, i altres 
32 en la seva xarxa de distri-

Denunciat penalment un igualadí 
per conduir begut a l’antiga N-II

risme que circulava fent zi-
ga-zagues per la N-IIa, dins 
del terme municipal de Jor-
ba.
Davant el perill que suposa-
va, la ciutadana va alertar al 
112 i gràcies a les indicacions 
que va donar, un patrulla de 
trànsit va aconseguir atu-
rar-lo a l’A-2 al punt quilo-
mètric 540, sentit Lleida, al 
terme municipal de Jorba.
Quan els mossos van parlar 
amb conductor van detectar 

que mostrava signes evidents 
de trobar-se sota la influ-
ència de les begudes alco-
hòliques. Li van efectuar la 
prova d’alcoholèmia, la qual 
va donar un resultat positiu 
d’1,01 mg/l. Aquest resultat 
quadruplica la taxa mínima 
permesa que és de 0,25 mg/l.
Davant d’aquests fets, el 
conductor va ser denunciat 
penalment per conduir sota 
la influència de begudes al-
cohòliques.

bució. L’empresa té sis boti-
gues pròpies -a Barcelona,   
Madrid, Girona i València-, 
dos outlets a Igualada i Vilade-
cans, i presència en 20 països.
Figueras va formalitzar l’ad-
quisició de Sita Murt prenent 
el control de Knit Feelings. 
Aquesta societat estava con-
trolada des 2017 per un grup 
d’empresaris liderat per Jordi 
Martí Taulé que, malgrat no 
tenir relació amb el sector tèx-
til, la va rescatar en el marc de 
la liquidació d’Esteve Aguilera 
SA, amb la qual la �rma havia 
sempre operat.
Segons apuntava ahir Modaes.
es, Sita Murt porta dos exer-
cicis en números vermells, i 
ha patit l’impacte de la crisi 
del coronavirus. L’últim es va 
tancar amb una facturació de 
5 milions d’euros.
Malgrat el canvi de mans de la 
propietat en 2017, la compa-
nyia va continuar liderada per 
la família. Fins ara, tres dels 
quatre �lls de Sita Murt esta-
ven al capdavant de l’empresa.

- Crea la teva pròpia energia

- Baixa el rebut de la llum

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

les Plaques Fotovoltaiques
Contacta’ns:

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

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

Dissenyem i instal·lem “Solar” des de 2008
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La lliçó inaugural 
ha re�exionat sobre 

l’èxit i la necessitat de 
referents amb una con-
ferència de l’empresària 

Meritxell Bautista

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus d’Igualada de 
la Universitat de Lleida 
(UdL) ha inaugurat el 

curs acadèmic 2021/2022 amb 
la presència del rector de la 
UdL, Jaume Puy, acompanyat 
de l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, del secretari general 
del Consell Interuniversitari 
de Catalunya, Josep Ribas, així 
com d’altres autoritats univer-
sitàries. 
El nou curs arrenca amb la 
vista posada en el nou edi�-
ci del Passeig Verdaguer, les 
obres del qual van començar 
a mitjans de setembre. El rec-
tor ha posat l’accent en el pas 
endavant que suposarà dis-
posar de les noves instal·laci-
ons, que acolliran els estudis 
de l’àmbit sanitari que ofereix 
la UdL a la capital de l’Anoia, 
�ns ara ubicats a La Teneria. 
L’alcalde també ha destacat el 
futur creixement del campus 
igualadí amb aquest edi�ci, 
que tindrà capacitat per a 500 
estudiants i que es preveu que 
estigui enllestit per al curs 
2022/2023.
En la seva intervenció, Puy ha 
valorat positivament el nom-
bre de matriculats al Campus 
d’Igualada, que enguany se-
ran ja més de 500, a l’espera 
de tancar les xifres de�nitives. 
“Volem oferir als joves de les 
comarques interiors i centrals 
de Catalunya la possibilitat 
de fer compatible una for-
mació universitària propera 
i de qualitat amb el seu arre-
lament al territori”, ha subrat-
llat el rector. Així mateix, s’ha 

El Campus Igualada-UdL inaugura el curs pensant en el nou 
edi�ci del Passeig Verdaguer, ja en obres

El Dr. Xavier Cantero, reconegut pels metges de família
REDACCIÓ / LA VEU 

E l metge de família 
igualadí Xavier Cante-
ro, de l’Equip d’Atenció 

Primària Igualada Urbà, ha 
rebut un reconeixement per la 
seva implicació i tasca durant 
la pandèmia de la COVID-19. 
La Societat Espanyola de Me-
dicina de Família i Comuni-
tària (SEMFYC) és qui li ha 
fet entrega d’aquest reconei-
xement en el marc del XLI 
Congrés Espanyol de Metges 
de Família, que ha tingut lloc 
a Palma de Mallorca.
El guardó vol reconèixer els 
professionals que representen 
l’esperit d’entrega i dedicació 
de la medicina de família, i 

congratulat del bon resultat 
d’inscripcions al nou doble 
Grau en Enginyeria en Orga-
nització Industrial i Logística 
i en Administració i Direcció 
d’Empreses, que ha omplert 
les places disponibles.
Puy ha remarcat l’aposta de 
la Universitat de Lleida per 
desenvolupar el curs “amb la 
màxima presencialitat pos-
sible”, i per aquest motiu ha 
fet una crida als joves a vacu-
nar-se contra la covid. Per la 
seva banda, el secretari gene-
ral del Consell Interuniversi-
tari de Catalunya, Josep Ribas, 
ha assegurat que en les prope-
res setmanes “el sistema uni-
versitari podrà fer un pas més 
cap a la desitjada normalitat”, 
en relació a la recuperació de 
la plena presencialitat a les 
aules, i ha marcat com a rep-
te a les institucions presents 
“la consolidació” del Campus 
d’Igualada-UdL. Pel que fa a la 
conferència inaugural, “Sense 
por a Goliat”, ha anat a càrrec 

de la cofundadora i consellera 
delegada de Fibracat i presi-
denta de Fibracat TV, Merit-
xell Bautista, mereixedora del 
Premi DonaTIC 2020 de la 
Generalitat per la seva tasca 
de visibilització de les dones 
en sectors com el de l’empresa 
i el tecnològic. Bautista ha ex-
posat com als 30 anys va re-
nunciar a tota una trajectòria 
professional com a directiva 
d’èxit en diverses empreses 
multinacionals per empren-
dre, des de zero, el seu propi 
negoci, i ha parlat de la neces-
sitat de referents posant com a 
exemple la seva pròpia experi-
ència laboral des de ben jove i 

la de la seva mare, que als anys 
70 havia aconseguit ser “una 
directiva poderosa en un con-
text totalment masclista”.
Bautista, nascuda a Montca-
da i Reixac i resident a Man-
resa, ha convidat el públic a 
re�exionar sobre el concepte 
de “l’èxit” i també ha explicat 
com va ser el procés de fun-
dació de Fibracat, la primera 
operadora catalana de serveis 
d’Internet, Mòbil i TV, que ha 

descrit com “un David contra 
quatre Goliats”, en relació a les 
grans operadores telefòniques 
amb les que competeixen. 
L’empresària ha conclòs l’acte 
encoratjant l’alumnat: “Tots 
som guerreres i guerrers en un 
món ple de Goliats a qui hem 
de plantar cara sense pressa, 
sense límits, sense por”.
Llicenciada en Dret i Turis-
me, Bautista ha rebut el premi 
internacional de la Fundació 
IWEC 2020 per la seva trajec-
tòria com a dona empresària i 
també el Premi Talent Cam-
bra; recentment ha estat no-
menada consellera de FIDEM 
(Fundació Internacional de la 
Dona Emprenedora); és mem-
bre del consell de direcció de 
la Societat Catalana de Tecno-
logia; i forma part de l’Associ-
ació Gironina d’Empresàries 
(AGE) i de DEIM (Dones em-
prenedores de Manresa), entre 
d’altres.
L’acte d’inauguració va fer-se 
divendres a la Sala d’Actes del 
Campus Universitari Iguala-
da-UdL al Pla de la Massa.

s’ha escollit Cantero perquè 
va treballar en la lluita contra 
la COVID-19 des del minut 
zero, en el con�nament de la 
Conca d’Òdena, en concret 
des de l’hospital de campa-
nya que es va instal·lar davant 
del Centre d’Atenció Primària 
(CAP) Igualada Urbà. Durant 
el congrés, també s’ha premi-
at el metge de família Carles 
Blay, professional de l’ICS vin-
culat els darrers anys a l’equip 
d’atenció primària de Santa 
Eugènia de Berga (Osona) i a 
la facultat de Medicina de la 
UViC-UCC.
Xavier Cantero es mostra 
“agraït per aquest guardó per-
què reconeix la tasca de tota 
l’atenció primària durant la 

pandèmia, des del con�na-
ment passant per les vacunes 
i ara amb la COVID persistent 
i la patologia aguda. No ho 
rebo com un reconeixement 
personal sinó que és per a tot 

l’Equip que vam estar impli-
cats en una situació tan greu 
i inesperada i que vam lluitar 
com vam poder amb les eines 
que teníem. També sento que 
és un reconeixement a tota la 
feina que hem continuat fent 
a primària per a l’atenció no 
COVID”.
Es tracta d’un reconeixement 
que s’atorga anualment en el 
marc del XLI Congrés Espa-
nyol de Metges de Família, 
que va tenir lloc a Palma de 
Mallorca els passats 7, 8 i 9 
d’octubre. Cada comunitat 
autònoma compta amb una 
comissió federada, a Catalu-
nya és la Societat Catalana de 
Medicina de Família i Comu-
nitària (CAMFiC) de la qual 

Cantero és membre. En aquest 
cas, la CAMFiC va proposar 
que dins de l’àmbit català fos 
Xavier Cantero qui rebés el re-
coneixement de la SEMFYC.
El metge igualadí és profes-
sional de l’ICS a la Catalunya 
Central, adjunt de l’Equip 
d’Atenció Primària (EAP) 
Igualada Urbà des de fa 20 
anys i també és tutor de resi-
dents. Cantero és actualment 
referent territorial en eutanà-
sia, vicepresident del Comitè 
d’Ètica Assistencial de l’Anoia 
i vocal de la Junta de l’Anoia 
del Col·legi de Metges, així 
com de l’Acadèmia de Cièn-
cies Mèdiques de Catalunya i 
Balears. Cantero va ser direc-
tor de l’EAP durant 11 anys.



Humans de l’Anoia @humansanoia

#188 Melina Peña
FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Toni Guix @ToniGuix52

Elisabet Quintana @BetQuincas

Òmnium Anoia @OmniumAnoia

Marina @marinamis92

Toni Olivé @toni_olive

David Marimon @david_marimon

Nil Morist @nilmorist

Com cada tarda des que estic jubilat, faig aqua-
rel·les de la meva Igualada, llàstima dels racons 
que ens van fer malbé; el rec, les muralles, la pa-
jarera, l’estació vella...

Això de fer apagada elèctrica té les seves coses 
positives. Amb l’excusa, els nens s’han adormit 
en un pim pam i a més corrent ràpid cap al llit. 
Vés que no hi hagi més apagades a casa nostra 
a partir d’ara

#ResACelebrar! Avui, com cada dia, a Òmnium 
Anoia continuem treballant per la llengua, la 
cultura, els drets civils, la cohesió social i el país.

A casa celebrem que avui podem fer rentadores.

Aquests dies patronals, sindicats, líders polítics i 
mitjans s’han alineat en una campanya per mos-
trar que cal més sòl industrial a la Conca d’Òde-
na. Malgrat les empreses que diuen que vénen, 
no podrem treure encara el cartell perquè el 40% 
del sòl continuarà buit

Aquest es l’equip que vull veure cada setmana @
IgualadaHC. Cap dubte que per aquest camí ho 
aconseguirem!!!!

Ha mort Marcel Ferrer, històric igualadí que va 
patir els horrors de l’exili i la repressió feixista de 
la Guerra Civil. De fort lligam al context anar-
quista-llibertari d’Igualada, vam poder conèixer 
el seu testimoni fa uns anys, al document 
“Trinxeres” de TV3. Descansi en pau.

www.veuanoia.cat

3 El metge igualadí Xavier Can-
tero rep el reconeixement de la 
SEMFYC

1 Aquest divendres acabaran la 
majoria de restriccions d’afo-
rament

2 Igualada estrenarà uns bons 
de descompte per incentivar 
el comerç local
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xarxes: El més llegit

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

Soc la Melina, igualadina de tota la vida des de 
1986. 

Vaig passar molt feliçment la meva infantesa 
a l’escola Mowgli, on sempre em vaig sentir 
com a casa i en família. Vaig estudiar dret a la 
universitat de Barcelona i avui en dia tinc la sort 
de dedicar-me a la professió que vaig escollir i 
per la qual sento plena vocació. 

He viscut a Nova York i a Londres, on he 
passat 5 anys meravellosos de la meva vida. 
He crescut personal i professionalment, he 
pogut aprendre molt de la meva feina des d’un 
punt de vista molt diferent, i he tingut l’honor 
d’estudiar a la Universitat de Westminster. Fa 
un any vaig tornar a casa, molt contenta de fer-
ho, i de poder formar part ara, com advocada 
corporativa, d’una empresa igualadina que 
admiro profundament @iguanacomunicacions, i de la que n’aprenc cada dia més. 

També tinc un petit despatx on exerceixo la meva professió amb una vocació plena d’acompanyament 
i suport legal als igualadins i igualadines. M’apassiona viatjar, i sobretot, integrar-me en noves cultures 
per enriquir-me i extreure’n el màxim possible. Per mi és vital no deixar d’aprendre, mantenir-se en 
constant evolució, ser �exible, saber adaptar-se als canvis, i ser capaç de reinventar-se.

@dessotaigualada @bocins_de_vida @ricardaldea

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
Existeix ja una cura contra el càncer i cada any es redueixen de forma dràstica les morts a causa 
d’aquesta malaltia.

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



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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PATINETS

Esta situación tiene una segunda lectura. Las automovilísticas pa-
ran por falta de suministros: no pueden fabricar. Pero aquí se para 
porque los clientes NO pueden pagar el precio del acero que saldría 
aplicando el precio del KWh resultante..

Hem anunciat una nova #inversió. El grup Tucano ha adquirit una 
planta d’automoció a #Olèrdola per mantenir-hi l’activitat industrial a 
través de la nova empresa Tecco Automotive.

Les inversions internacionals a Catalunya arriben als 1.317 milions d’euros.
El capital ha entrat a bon ritme en una primera meitat de l’any especial-
ment exitosa entre el gener i l’abril.

Targetes revolving: permeten a qui n’és titular 
realitzar successives compres o disposicions 

d’efectiu, variables en import, fins a un límit de 
crèdit concedit.

És molt recomanable tindre un segur pels 
danys que es puguin causar amb la conducció 

d’un vehicle (VMP)

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

Les anomenades targetes «re-
volving» de l’anglés «revolve» 
(fe girar, donar voltes) són un 
tipus de targeta de crèdit que 

permeten a qui n’és titular realitzar 
successives compres o disposicions 
d’efectiu, variables en import, �ns a 
un límit de crèdit concedit. Fins aquí 
són iguals a les targetes de crèdit con-
vencionals, que permeten posposar 
el pagament al mes següent en que es 
produeix la despesa (sense interessos) 
o bé per mitjà de terminis (en aquest 
cas pagant interessos). 

Ara bé, la peculiaritat de les targetes 
«revolving» es troba en el fet que a 
mida que es van pagant el límit de crè-
dit augmenta i, ofereixen al seu titular 
la possibilitat d’aplaçar els pagaments 
en les quotes que ell esculli, en funció 
d’un percentatge del saldo pendent o 
d’una quota �xa. És cert que també 
es pot optar per la modalitat de pa-
gament total del deute (a � de mes), 
però les entitats �nanceres acostumen 

a emetre-les, per defecte, sota la mo-
dalitat d’un «mínim a pagar», és a dir, 
amb aplaçament amb una quota «pe-
tita» en que s’amortitza a partir d’un 
0,5 del capital principal pendent. 

D’aquesta manera, el capital dispo-
nible i els terminis d’amortització 
disminueixen o s’amplien en base a 
les disposicions i els pagaments men-
suals que realitza el client, per tant 
no existeix un número �x de quotes, 
i això fa que una de les característi-
ques d’aquest tipus de targetes en si-
gui la seva duració indeterminada. El 
Banc d’Espanya referint-se a aquest 
tipus de targetes parla de «crèdit ro-
tatiu equiparable a una línia de crèdit 
permanent». 

Explicat el funcionament d’aquest 
tipus de targetes «revolving» en el 
pròxim article exposarem què es pot 
reclamar i com, en base als criteris �-
xats pel Tribunal Suprem en sentència 
dictada l’any passat.

TARGETES REVOLVING: 
QUÈ SÓN? ES POT RECLAMAR? (I) 

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

Les normes en el nostre dret con-
tinental solen anar al darrera de 
l’evolució  de la societat, quan el 
legislatiu dicta les normes la so-

cietat ja fa temps que les demana a crits; 
en el dret anglosaxó no es així, el  dret es 
va creant amb les decisions dels tribunals, 
això fa que sigui d’una actualitat constant.

La circulació interurbana és una mostra 
fefaent d’aquest primer paràgraf, pels 
carrers, siguin pels vianants o no, pels 
carrils bici, per les voravies..., pels llocs 
més impensables ets pots trobar amb un 
patinet pel davant, per l’esquena,  pel cos-
tat  i passar-te a tota pastilla; pot ser un 
adolescent, o no tan adolescent, amb pa-
quet enganxat a l’esquena, amb els cascos 
posats o mirant el mòbil... tota aquesta 
disbauxa no es va començar a regular �ns 
a �nals de l’any passat.

El 2 de gener d’aquest any, va entrar en 
vigor el Real Decret Llei 970/2020 de 10 
de novembre, que modi�ca el Reglament 
General de Circulació i el Reglament Ge-
neral de Vehicles,  a on per primera vega-
da es parla dels vehicles de mobilitat per-
sonal (VMP). En aquest apartat entren els 
patinets, que a diferència dels vehicles de 
motor, no precisen Permís de Circulació 
(de moment); no cal disposar de permís 
de conduir, no és obligatòria la utilització 
del cas, no està determinada l’edat míni-
ma pel seu ús, i l’assegurança de responsa-
bilitat civil tampoc és obligatòria.

El que deix clar la normativa  és que  pro-
hibeix circular per les voravies;  per les 
zones pels vianants; ni per les vies inte-
rurbanes; i no poden superar els 25 km/
hora, han de portar limitador a aquesta 
velocitat, en cas contrari ja són conside-
rats vehicles de motor. 

Quant a la normativa a seguir a les vies 
urbanes, que són les úniques que poden 
circular els vehicles VMP,  el legislador a 
passat la “pilota” als ajuntaments, de fet 

doncs, són els que regularitzen, o tenen 
que regularitzat, normativament tot el 
que corresponent als vehicles VMP (pa-
tinets), excepte el que la llei ja prohibeix 
de manera general, tal com s’ha dit abans.

Un patinet pot fer molt malt, tant és així 
que  en l’estat espanyol  en l’any 2020 va 
causar 6 morts i 109 ferits (Fundación 
Mapfre), aquests danys comporten una 
responsabilitat pels que l’han causat que 
hauran de  fer front.

I si el que condueix és un menor i fa mal?, 
la responsabilitat és dels pares,  tutors, 
acollidors i guardadors legals o de fet, 
per aquest ordre tal com disposa l’article 
61.3 de la “Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero” (LORPM) reguladora de la res-
ponsabilitat penal dels menors, als quals 
els  pot sortir molt cara la festa.  Tampoc 
queda exonerada la culpa civilment, ni 
provant absència de culpa i negligència 
en la seva labor de guarda,  responent de 
forma solidària tal com determina l’art. 
1903 del “Código Civil” (CC).

Dit tot això, cal que els ens locals es posin 
a regularitzar de manera urgent la nor-
mativa al respecte, així pot ser que s’estal-
viïn alguna demanda de responsabilitat 
patrimonial; mentrestant, pel que pugui 
passar,  és molt recomanable tindre un 
segur pels danys que es puguin causar 
amb la conducció d’un vehicle (VMP), 
encara que no sigui obligatori. En el seu 
cas, sempre es pot recorre a mirar la lle-
tra petita del segur de la llar, no fos cas 
que hi entres?

Lidia Olivenza Ribé
LOR advocats. Especialistes en dret bancari
loradvocats@gmail.com



COMARCA  | 17Divendres, 15 d’octubre de 2021

comarca

ANOIA SUD / LA VEU

La Generalitat ha anunciat 
s que les obres de desdo-
blament de la carretera 

B-224 entre Martorell i Sant Es-
teve Sesrovires, i la construcció 
de la variant de Piera es licita-
ran aquesta tardor, i els treballs 
començaran l’any vinent. La 
variant de Piera suposarà una 
inversió de 8,2 MEUR, mentre 
que el pressupost previst per al 
desdoblament de la B-224 és 
de 26,7 MEUR. Les obres per-
metran treure 36.500 vehicles 
diaris del nucli urbà de Piera i 
del sector del Pou del Merlí de 
Martorell. El secretari general 
del Departament de la Vicepre-
sidència i de Polítiques Digitals 
i Territori, Ricard Font, expli-
cava que els treballs milloraran 
la mobilitat i la qualitat de vida 
dels veïns, i afegia que crearan 
oportunitats empresarials.
És un reclam històric al ter-
ritori, i amb l’anunci s’ha 
avançat un pas més. L’alcalde 
de Piera, Josep Llopart, ha ce-
lebrat l’anunci: “Feia molt de 
temps, esperem que els ter-
minis es compleixin. Estem 
molt contents”.

8,2 MEUR d’inversió per la 
variant de Piera
En els propers dies la Genera-
litat iniciarà la licitació de la 
variant de Piera. En concret, es 
construirà una nova carretera 
de cinc quilòmetres de llarg i 
que evitarà el trànsit de vehicles 
per l’interior del nucli urbà. Se-
gons informa el Departament, 
es preveu que la nova variant 
absorbeixi 6.500 dels 7.300 ve-
hicles diaris que actualment 
travessen Piera. La inversió 
prevista és de 8,2 MEUR.
El traçat de la futura vari-
ant s’inicia a l’actual carretera 
B-224, a l’entrada pel costat oest 
del nucli de Piera, i vorejant pel 
nord la població, anirà a buscar 
l’actual rotonda de la carretera 
B-231, tot apro�tant-la �ns a 
tornar a connectar amb l’actual 
B-224 pel costat est de Piera. Es 
preveuen tres connexions amb 
Piera, al costat nord, al costat 
est que connectarà també amb 
la carretera B-231 cap a Espar-
reguera i al costat sud.

Desdoblament de la B-224 
entre Sant Esteve Sesrovires 
i Martorell valorada en 26,7 
MEUR
Les obres de desdoblament de 
la B-224 entre Sant Esteve Ses-
rovires i Martorell es licitaran 
abans de �nals d’any i tenen 
una inversió prevista de 26,7 
MEUR. En concret, es tracta 
d’un tram de dos quilòmetres 
que va des de la rotonda del po-
lígon Anoia de Sant Esteve Ses-
rovires �ns a l’enllaç amb l’A-2 
i l’AP-7, amb una connexió a 
la trama urbana de Martorell 
a través del carrer del Puig del 
Ravell.
En un primer tram de 500 me-
tres, el desdoblament previst es 
recolza a la calçada actual de la 
B-224 i, a continuació, el tra-
çat se’n separa en sentit nord. 
D’aquesta manera, es crea una 
nova connexió a Martorell, al-
hora que la B-224 actual passa 

a tenir una funcionalitat més 
local. Així, aquesta actuació 
evitarà el trànsit de pas que ac-
tualment travessa la urbanitza-
ció del Pou del Merli i facilitarà 
la relació d’aquest sector amb 
el nucli urbà. Es calcula que 
30.000 vehicles diaris deixaran 
de travessar el Pou del Merli, la 
pràctica totalitat dels vehicles 
que actualment hi circulen.
La via projectada consta de dos 
carrils per sentit de la circula-
ció. Per a facilitar les connexi-
ons amb la vialitat de l’entorn, 
el projecte preveu una rotonda 
elevada sobre el vial que con-
necta l’A-2 i l’AP-7 de grans di-
mensions i una segona rotonda 
per a connectar amb els carrers 
del Puig del Ravell i dels Barons 
de Castellvell, així com diversos 
ramals d’enllaç.

Actuacions valorades en més 
de 60 MEUR
La B-224, que pertany a la xar-

xa bàsica de carreteres de la Ge-
neralitat, discorre entre Vallbo-
na d’Anoia –on connecta amb 
l’Eix Diagonal (C-15)– i Marto-
rell –on enllaça amb l’A-2 i l’AP-
7. A més, uneix altres munici-
pis com Piera, Masquefa, Sant 
Llorenç d’Hortons i Sant Este-
ve Sesrovires. Segons les dades 
aportades per la Generalitat, en 
funció del tram, la via registra 
trànsits d’entre 7.000, 13.000 i 
29.000 vehicles diaris.
El Departament de Vicepresi-
dència i de Polítiques Digitals 
i Territori ha treballat en els 
últims anys en la millora inte-
gral d’aquesta carretera, amb 
actuacions que es poden di-
vidir en tres trams, en funció 
de seves característiques de 
traçat, funcionalitat i trànsit: 
Vallbona d’Anoia – Masquefa; 
Masquefa – Sant Esteve Sesro-
vires i Sant Esteve Sesrovires 
– Martorell. Aquest programa 
de millora inclou una desena 
d’actuacions valorades en 60 
MEUR.
En el marc d’aquest pla, entre 
el 2018 i el 2020, la Generali-
tat ha portat a terme cinc ac-
tuacions enfocades, sobretot, 
a la millora de diversos ele-
ments de seguretat viària. Per 
exemple, s’ha millorat el ferm 
en un tram entre Capellades 
i Piera; s’ha implantat un se-
parador de �uxos per refor-
çar la separació de sentits de 
la circulació; i s’han instal•lat 
noves barreres de seguretat al 
terme de Masquefa, així com 
també s’ha format un carril 
central de gir a Sant Esteve 
Sesrovires.

Les obres de la variant de Piera de la B-224 s’iniciaran 
l’any que ve
La variant de Piera i la B-224 desdoblada entre Martorell i St. Esteve Sesrovires trauran 36.500 vehicles diaris dels nuclis urbans

Més actuacions a la carretera 
B-224
D’altra banda, el Departament 
està treballant en més projec-
tes a l’entorn de l’Anoia i el 
Baix Llobregat. D’una banda, 
està en redacció el projecte 
constructiu de la variant de 
Vallbona d’Anoia. La variant 
aniria de l’inici de la B-224, a 
l’enllaç amb la C-15, i el quilò-
metre 6,8 de la B-224, de ma-
nera que el nucli urbà de Vall-
bona d’Anoia s’alliberarà del 
trànsit de pas de la travessera. 
Aquest projecte tindrà conti-
nuïtat amb el de la variant de 
Piera i suposarà una inversió 
estimada de 15 MEUR.
A més, també està en fase de 
redacció el desdoblament de 
la B-224 a Sant Esteve Ses-
rovires (fase 2) i entre Sant 
Esteve Sesrovires i Masquefa 
(fase 2). Totes dues actuaci-
ons sumen una inversió esti-
mada de 35 MEUR. Al mateix 
temps, està previst el condici-
onament de la BV-2241 entre 
Sant Sadurní d’Anoia i Mas-
quefa, una via que connecta 
també amb la B-224. És una 
via molt utilitzada pels ve-
hicles pesants que accedei-
xen a industries de la zona i 
el projecte preveu millorar 
la funcionalitat i seguretat. 
La inversió prevista és de 3 
MEUR. Finalment, també 
s’està impulsant la redacció 
del projecte per construir una 
rotonda a l’actual intersecció 
entre les carreteres B-224 i 
la B-224z d’accés a la Begu-
da Alta. El pressupost suma 
600.000 euros.

Variant de Piera Desdoblament de la B-224

Presentació dels treballs que es duran a terme



18  |  COMARCA Divendres, 15 d’octubre de 2021

JORDI PUIGGRÒS / JORBA

El portaveu de Junts a 
Jorba, Marc Solsona, 
ha explicat en una en-

trevista la posició contrària 
de la seva formació davant la 
consulta del proper dia 22 res-
pecte la ubicació d’un polígon 
industrial en el municipi dins 
del Pla Director Urbanístic 
d’Activitats Econòmiques de la 
Conca d’Òdena.

Us heu mostrat contraris al 
Parc Empresarial que hi ha 
previst a Jorba en el Pla Di-
rector. Per què?
En primer lloc, el Pla Director 
i el Pla Territorial de les co-
marques Centrals ja marquen 
aquesta zona com industrial, 
cosa que el POUM no fa de 
manera tan de�nida i amplia-
da. Per què el POUM aprovat 
al 2015 posterior al pla direc-
tor i territorial del 2008-2009 
posa un territori diferent com 
industrial? Per què el POUM 
que ha de seguir les directrius 
del pla Territorial i Pla director 
només marca la zona SUD3 
amb menys m3? Això ja vol dir 
que aquest govern ERC de Jor-
ba ja no veia viable un polígon 
tan gran.
A Jorba disposem de 10ha de 
sòl industrial preparades per 
rebre nous projectes, a més la 
idea de portar empreses del 
sector tecnològic no va lligada 
amb llocs de treball i qualitat, 
més aviat el contrari i en aquest 
projecte ningú pot garantir 
un número de llocs de treball 
important i menys encara per 
als veïns de Jorba. És un altre 
exemple que el Govern ERC 
de Jorba del Sr. Sánchez fa les 
coses començant per la teula-
da, i primer hi hauria d’haver 
un bon pla urbanístic per saber 
com volem créixer a Jorba i 
després un pla industrial adap-
tat a l’urbanístic, però mai al 
revés.
Esteu també molt molest 
amb alcalde David Sánchez. 
No us agrada el que ha dit 
en una entrevista recent a 
La Veu, oi?

Marc Solsona (Junts): “A Jorba no 
ens fa falta més sòl industrial”

Sí, efectivament, i no només 
nosaltres, tots els grups que 
hem apostat per fer la consulta 
(que ha sortit de la pressió de 
la Plataforma No al polígon i 
del nostre grup municipal de 
Junts per Jorba, no era pas una 
iniciativa del govern ERC que 
volia tirat pel dret sense con-
sultar), van apostar per una 
consulta neta sense condicions 
i ara veiem com, per sorpresa 
i sense consulta, marca uns 
percentatges mínims de parti-
cipació per donar validesa a la 
mateixa, apro�tant per dir que 
són quatre que fan soroll sense 
arguments. Una plataforma de 
veïns de Jorba i el grup muni-
cipal del propi Ajuntament no 
és su�cient? Els veïns de Jorba 
mereixem una mica més de 
respecte.
Considereu que el paper 
que està fent l’Ajuntament 
de Jorba com a institució és 
correcte?
No, ni la Mancomunitat tam-
poc. El govern ERC hauria 
actuar de manera neutral i 
defensar els interessos dels ve-
ïns, el que no pot ser és que no 
defensi que el polígon per ex-
cel·lència ha de ser el d’Òdena 
que en seu moment no el van 
voler, igual que a Vilanova del 
Camí on també va sortir un 
NO a la seva consulta i com a 

resultat de tot plegat ens el vo-
len col·locar a Jorba. La realitat 
és aquesta.
D’aquest polígon fa molts 
anys que se’n parla pública-
ment. Per què penseu que 
ara, de sobte, han sorgit veus 
contràries?
Les veus surten, com no pot 
ser d’altra manera, perquè els 
últims 20 anys han sortit al-
tres opcions que han fracassa: 
Òdena, Vilanova, Montbui...no 
volem que ens facin el mateix i 
veure un polígon buit a Jorba.
Es diu que hi ha empreses ubi-
cades a Jorba que marxaran si 
no hi ha més sòl industrial. Hi 
heu parlat? És així?
Tenim metres quadrats per 
omplir, per requali�car, i a la 
teva pregunta de si hem parlat 
amb alguna empresa que mar-
xarà de Jorba, és que sí però el 
motiu és molt diferent al que 
indica el grup municipal ERC, 
marxa per la falta de voluntat 
de requali�car els terrenys que 
té al costat i per la manca de 
sensibilitat cap a ells. És un 
clar exemple que de terreny en 
tenim, és manca de voluntat i 
complicitat. Per altra banda, 
a la zona industrial de Sant 
Genís hi tenim dues fàbriques 
tancades però el sòl és indus-
trial i utilitzable.
Què faríeu vosaltres, per ga-
rantir més sòl industrial a 
Jorba?
A Jorba no ens fa falta més sòl 
industrial, aquesta és la clau, 
volem un model de creixe-
ment sostenible lligat de la mà 
de un pla urbanístic.
Teniu coneixement que hi 
hagi alguna empresa dispo-
sada a venir a Jorba ocupant 
part d’aquest nou polígon?
Des de l’oposició no tenim cap 
informació, tots el que arriba 
és molt opac i gens concret, a 
nivell particular com a oposi-
ció nosaltres no som sabedors 
de cap indústria que hagi do-
nat el sí a venir ni hagi concre-
tat número de llocs de treball 
per als veïns del nostre mu-
nicipi. Quants llocs de treball 
garantits per a veïns de Jorba? 
Això ningú ho respon.

LA POBLA DE C. / LA VEU

Aquests dies ja es poden 
adquirir productes a 
l’establiment comerci-

al de bonÀrea Agrupa que ha 
obert les seves portes a l’avin-
guda Catalunya, 9, de la Pobla 
de Claramunt. D’aquesta ma-
nera es consolida l’aposta mu-
nicipal per tal de disposar d’un 
comerç d’aquestes característi-
ques que ampliï per una banda 
l’oferta de compra per a la ciu-
tadania i que, alhora, reforci el 
teixit comercial de la població.
Des de l’inici d’aquest mandat 
la incorporació d’un super-
mercat ha estat una de les pri-
oritats per a l’Ajuntament de 
la Pobla de Claramunt. Des 
de la Regidoria de Promoció 
Econòmica l’alcalde, Antoni 
Mabras, establia diferents con-
tactes amb cadenes d’aquests 
tipus d’establiments per tal de 
facilitar la seva incorporació a 
l’oferta local. Finalment s’inici-
aven converses amb bonÀrea  
a partir d’una de les trobades 
de l’Espai Econòmic, el fòrum 

que acull un cop al mes a la 
Pobla de Claramunt empresa-
ris d’Igualada i la comarca.
El comerç de bonÀrea, l’onzè 
d’aquestes característiques a 
la comarca de l’Anoia, ocupa 
un espai de 298 m2. Entre els 
factors que es destaquen de la 
seva ubicació trobem la gran 
mobilitat que es genera en 
l’entorn de la Pobla de Clara-
munt gràcies a la presència de 
diferents polígons industrials 
que sumen una gran quanti-
tat de persones als 2.200 veïns 
i veïnes del municipi.
La voluntat de l’Ajuntament 
és que el supermercat s’integri 
en la xarxa de comerços com 
a una oferta complementària 
i que s’estableixin sinèrgies 
que bene�ciïn al conjunt de 
comerços.

La Pobla de Claramunt 
ja compta amb un 
supermercat al municipi

Des de l’Ajuntament es 
considera una incorpo-
ració estratègica per a 
potenciar el conjunt 

del comerç local
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

Després que l’any pas-
sat la pandèmia im-
pedís celebrar el tra-

dicional homenatge a la gent 
gran, l’Associació de Pensio-
nistes i Jubilats de Vilanova 
del Camí, ha decidit tornar a 
convocar aquest acte de reco-
neixement. Els protagonistes 
seran les persones nascudes 
el 1933 i 1934 que s’han ins-
crit prèviament a l’acte.
Can Papasseit acollirà aquest 
dissabte a partir de les dotze 
del migdia aquesta cerimònia 
que, com és tradició, aplegarà 
les persones homenatjades i 
les seves famílies així com el 
consistori i els membres de 
la Junta del Casal de la Gent 
Gran.
Els i les homenatjades seran: 
Emilia Calle García, Socorro 
García Rosillo, Isabel Gon-
zález Medina, José Lorente 
Carillo, Carmen Martos Lo-
rente, Antonia Ruiz Gon-

zález, Jaume Rovira Brescó, 
Juana Sánchez Martínez, 
Carmen Sánchez Luna, Zoilo 
Sierra García, Roser Torrens 
Boada i Miguel Torres Sebas-
tián. Tots ells rebran una pla-
ca commemorativa i, en dies 
posteriors, també se’ls farà 

L’Associació de Pensionistes i Jubilats 
recupera l’homenatge a la gent gran 

arribar una fotogra�a i un re-
portatge de vídeo.
Aquest any, la part musical 
de la cerimònia anirà a càrrec 
del duet Pep i María José que 
han preparat per a l’ocasió 
un concert espectacle amb el 
lema “Seré feliç”.

MONTBUI / LA VEU

Durant els darrers dies 
han començat les 
obres de remodela-

ció de la Plaça de la Unió de 
Vistalegre. Els treballs van a 
càrrec de l’empresa Catalana 
d’Obres del Penedès, per un 
import de 221.104’12 euros 
i seran una realitat durant la 
propera primavera.
L’actuació de remodelació de 
la Plaça de la Unió suposarà 
la creació de tres espais. Una 
primera zona de terrassa su-
perior, la qual es destinarà a 
una pista de futbol. Aques-
ta zona està projectada amb 
paviment de sauló i quedarà 
separada respecte al carrer 
Jaén mitjançant un talús i una 
grada doble de pedra natural, 
fent d’element de contenció 
de terres. A la part superior 
del talús hi haurà una jar-
dinera acompanyant la vo-
rera superior amb arbustiva 
baixa i arbrat d’alineació nou. 
Aquest arbrat dona ombra a 
la zona de grades.
Tot seguit es troba una zona 
de terrassa inferior, espai 
en el qual se situen els nous 
jocs infantils dins d’un sorral, 
tot respectant la retícula de 

moreres i plàtans existents. 
Aquesta zona també es con-
templa com a mirador del riu 
Anoia i la zona �uvial.
I, per últim, la zona de con-
nexió amb el Parc Fluvial de 
l’Anoia. Sense modi�car la 
topogra�a existent s’adequarà 
aquest camí, que dona accés a 
la plaça per les dues terrasses. 
Com que té un pendent vari-
able i considerable, l’encontre 
amb la plaça serà mitjançant 
una cuneta verda contínua. 
En el punt més baix aques-
ta cuneta tindrà uns dics de 
contenció per controlar la 
caiguda d’aigua. Està projec-

Han començat les obres de 
remodelació de la plaça de la Unió

tat amb una nova pavimenta-
ció de formigó a l’àcid d’am-
ple m2 constant. La resta de 
camí es pavimenta amb una 
mescla de tot-u i sauló per 
evitar reguerons irregulars.
La plaça de la Unió és un dels 
principals espais de lleure del 
barri de Vistalegre. Cal recor-
dar que el passat dimecres 29 
de setembre l’Ajuntament va 
organitzar una reunió amb 
la ciutadania per explicar el 
projecte, que va ser consen-
suat amb els veïns i veïnes 
del barri, a través d’un procés 
participatiu amb el suport de 
l’associació veïnal.

MONTBUI / LA VEU

L’Associació Espanyola 
Contra el Càncer (AE-
CC)-Catalunya Contra 

el Càncer organitza una cursa/
caminada contra el càncer el 
pròxim 17 d’octubre. 
Es tracta de la sisena edició de 
la cursa i caminada AECC en 
Marxa.
La sortida serà a les 10 h al Po-
liesportiu Mont-Aqua, a l’avin-
guda de l’Esport. El recorregut 
és de 5 km per les persones que 
el facin caminant i 7 km mixtos 
urbà-rural per als “runners”.
El cost de la inscripció és de 

10 € amb un obsequi d’una sa-
marreta.
Cal inscripció prèvia abans 
del 15 d’octubre a les 14 h a 
https://inscripcionesenmarc-
ha.aecc.es/es/evento/sta-
margarida-de-montbui-en-
marxa-contra-el-cancer.
Per a més informació i inscrip-
cions per via telemàtica podeu 
entrar a bit.ly/AECCSanta-
Margaridade Montbui. 
També es podran fer inscrip-
cions presencials a La Viníco-
la el divendres 15 d’octubre de 
4 a 8 de la tarda i el dissabte 
16 d’octubre de 10 del matí  a 
1 de la tarda. 

Diumenge, cursa i 
caminada contra el càncer

MONTBUI / LA VEU

El proper dimarts 19 
d’octubre a partir de les 
7 de la tarda tindrà lloc 

a la sala petita de Mont-Àgo-
ra la projecció del documen-
tal “El retorn, la vida després 
de l’ISIS”, activitat emmarca-
da en el cicle “Docs del Mes”. 
El documental de la reusen-
ca Alba Sotorra ens mostra 
la dura realitat d’un grup de 
dones atrapades pel seu pas-
sat com a membres d’Estat 
Islàmic. Shamima Begum 
(Regne Unit) i Hoda Mut-
hana (EUA) van marxar dels 

seus països manipulades per 
la propaganda terrorista i 
l’odi de les xarxes socials. 
Van ser demonitzades pels 
mitjans de comunicació i ara 
ningú no en vol saber res. El 
penediment sincer mereix 
una segona oportunitat? Es 
pot justi�car que els països 
occidentals acceptin el retorn 
dels �lls però rebutgin que les 
mares puguin tornar? La di-
rectora catalana s’esforça per 
comprendre els matisos d’una 
situació complexa i delicada 
en aquest documental que es 
podrà veure, com és habitual, 
amb entrada lliure i gratuïta.

Dimarts, cicle 
“Docs del mes”

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!
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ÒDENA / LA VEU

El ple de l’Ajuntament 
d’Òdena va aprovar per 
unanimitat el 7 d’octu-

bre la moció presentada per la 
Joventut Socialista de l’Anoia 
‘En defensa de la millora de la 
formació professional a l’Ano-
ia sud i a la resta de la comar-
ca. Al text exposen que en el 
procés de matriculació dels 
alumnes per al curs 20-21 més 
de 300 alumnes es van quedar 
sense accés al centre que havi-

Òdena aprova una moció per la millora de la formació professional

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena 
s’ha adherit a l’Associa-
ció de municipis per la 

Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU). L’adhesió s’ha apro-
vat en el ple que l’ajuntament ha 
celebrat aquest passat dijous, 7 
d’octubre. Amb aquest motiu, 
el director general de l’AMTU, 
Joan Serra, i l’alcaldessa del 
municipi, Maria Sayavera, han 
fet una trobada per formalitzar 
l’adhesió.
Amb aquesta nova incorpo-
ració, l’AMTU compta ara ja 
amb un total de 123 entitats 
associades, entre les quals hi ha 
el Consell Comarcal de l’Anoia 
i 9 ajuntaments de la comarca: 
Castellolí, Igualada, Masquefa, 
Piera,  Vilanova del Camí, La 
Pobla de Claramunt, Carme, 
Jorba i ara Òdena.
El director general de l’AMTU, 
Joan Serra, que també és alcalde 
de Castellolí, ha a�rmat que “és 
signi�catiu que en una comarca 
que sempre ha destacat per ser 
pionera en l’àmbit de la mobi-

litat, cada vegada hi hagi més 
municipis que vulguin formar 
part d’una entitat com l’AMTU, 
que aposta per formes de mobi-
litat innovadores i sostenibles, a 
més de voler ser la veu dels mu-
nicipis catalans en defensa dels 
serveis de transport urbans”.
A partir d’ara, l’AMTU donarà 
suport i assessorament tècnic i 
jurídic a l’Ajuntament d’Òdena 
en tot allò que faci referència a 
l’àmbit de mobilitat i el trans-
port públic del municipi, amb 
l’objectiu d’introduir millores 
que optimitzin el servei.
En aquest sentit, l’alcaldessa 
Maria Sayavera ha a�rmat que 
“amb l’adhesió d’Òdena a l’AM-
TU busquem poder fer un pas 
endavant en la millora del trans-
port públic i la mobilitat al nos-
tre municipi. Quan parlem de 
transport públic e�cient, Òde-
na encara té moltes mancances 
i esperem poder treballar amb 
l’AMTU per tal de resoldre-les i 
avançar en aquesta qüestió”.
L’AMTU compta amb un de-
partament tècnic de primer ni-
vell especialitzat en l’elaboració 

Òdena s’adhereix a l’Associació de municipis per la Mobilitat 
i el Transport Urbà

de plans de millora, estudis de 
demanda i econòmic-�nan-
cers, auditories, o seguiments 
del servei, entre d’altres. A més, 
també elabora projectes d’im-
plantació de nous serveis, ja 
siguin línies urbanes, urbanets, 
serveis interurbans o de trans-
port a demanda (TAD).

Ajudes al transport públic
Gràcies al conveni que l’AM-

TU manté amb la Generalitat i 
l’ATM de Barcelona, els muni-
cipis adherits i que pertanyen 
al sistema tarifari integrat de 
l’àrea de Barcelona, com és el 
cas d’Òdena, reben un fons eco-
nòmic destinat a la realització 
de millores al transport públic. 
En aquest sentit, pel fet de ser 
associat de l’AMTU, l’Ajunta-
ment d’Òdena rebrà una ajuda 
econòmica per poder fer millo-

res a la seva xarxa de transport.

Projecte MOBICO
El municipi d’Òdena també 
formarà part de la prova pi-
lot anomenada MOBICO, que 
l’AMTU, juntament amb SEAT: 
CODE i set ajuntaments de la 
Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena, posaran en funciona-
ment properament. MOBICO 
és un projecte de mobilitat intel-
ligent que proposa que la Conca 
d’Òdena sigui l’espai per a fer el 
primer test de funcionament de 
vehicles i ginys elèctrics de mo-
bilitat compartida en una zona 
fora de l’àrea metropolitana.
D’aquesta manera, els set muni-
cipis de la MICOD –Castellolí, 
Igualada, Jorba, La Pobla de 
Claramunt, Òdena, Santa Mar-
garida de Montbui i Vilanova 
del Camí-, es dotaran d’una �o-
ta de vehicles elèctrics -cotxes, 
motos i patinets- que els veïns 
de la Conca d’Òdena podran 
llogar per desplaçar-se pel ma-
teix municipi o d’un municipi a 
l’altre, facilitant així la mobilitat 
de la comarca.

en triat en primera opció, l’INS 
Milà i Fontanals d’Igualada, i 
250 alumnes no van aconse-
guir obtenir una plaça. També 
destaquen que diversos estudis 
indiquen la manca d’oportuni-
tats de formació professional a 
la comarca i la distribució irre-
gular dels recursos formatius, 
amb només dos centres, un 
dels quals només ofereix dos 
cicles formatius de grau mitjà.
Per aquesta motius, els acords 
aprovats insten el Departa-
ment d’Educació de la Ge-

neralitat de Catalunya a fer 
públic el mapa de l’oferta de 
cicles formatius a tota Catalu-
nya i que elabori un mapa de 
necessitats formatives al ter-
ritori, prèvia prospecció del 
mercat i consulta dels agents 
econòmics i socials, tenint en 
compte la perspectiva de gè-
nere i l’orientació que es fa als 
instituts i centres formatius, 
i treballar en una plani�cació 
correcta de cara al proper curs.
D’altra banda, la moció insta a 
establir un sistema de beques 

integral i equitatiu que con-
templi les necessitats i les des-
peses dels estudiants de for-
mació professional, aportant 
fons propis com a Generalitat 
que complementin els fons 
de la convocatòria estatal del 
Ministeri. També demana que 
s’elabori un pla contra l’aban-
donament escolar prematur, 
especialment en els cicles for-
matius de grau mig.
En segon lloc, el text sol·licita a 
Educació que posi en xarxa un 
pla estratègic per ampliar i mi-

llorar les oportunitats forma-
tives en formació professional 
a l’Anoia de manera proporci-
onal a la realitat demogrà�ca 
i econòmica de la comarca. I 
per últim la moció també de-
mana la posada en marxa de 
graus de formació professional 
al sud de l’Anoia per ampliar 
l’oferta educativa de la comar-
ca, descongestionar el centre 
de referència i garantir que cap 
alumne es quedi sense plaça, 
evitant el desarrelament i la 
pèrdua de talent.

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

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

FRUITA I VERDURA

Pau Muntadas,  4 6  
T el 9 3  8 0 3  3 1  7 5  
Igualada

Pg.  d’ Aurèlia C apmany ,  1 5  
T el 9 3  8 0 3  3 1  7 5  
V ilanova del C amí

Masq uef a,  2 1  
T el 9 3  8 0 5  1 2  8 7   
Igualada

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

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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JORBA / LA VEU

Fins el dia 22 d’octubre, tots 
els majors de 16 anys em-
padronats a Jorba poden 

anar a votar presencialment a 
l’Ajuntament de Jorba.
Jorba Re�exiona inicia una 
campanya amb pocs mitjans 
però amb tot el convenciment 
que cal guanyar la consulta, 
perquè ens hi va el futur.
La consulta té dues preguntes, 
la primera vinculada al projec-
te de polígon que el Pla Direc-
tor d’Activitat Econòmica de la 
Conca d’Òdena preveu al nostre 
municipi, i la segona sobre els 
projectes d’energies renovables 
que afectin Jorba. Les opcions 
de Jorba Re�exiona són clares:
Diem NO a la pregunta 1: Esteu 
d’acord que el Pla Director d’Ac-
tivitat Econòmica de la Conca 
d’Òdena classi�qui 46ha de sòl 
industrial al parc tecnològic 
Jorba-Igualada? 
Diem SÍ a la pregunta 2: Esteu 
d’acord que l’Ajuntament de 
Jorba s’oposi als grans projectes 
d’energies renovables que afec-
tin el municipi en el marc nor-
matiu actual?

Vermut popular
El proper diumenge 17 d’octu-

bre a Jorba, a la plaça de la font, 
Jorba Re�exiona celebrarà un 
vermut popular amb tots els 
veïns que ho desitgin on s’ex-
posaran els arguments de la 
plataforma per rebutjar el po-
lígon industrial així com per 
demanar el posicionament de 
l’Ajuntament respecte les ener-
gies renovables. 

Un PDUAECO que vol trans-
formar el municipi de Jorba
La plataforma ciutadana Jorba 
re�exiona neix arran del conei-
xement del Document d’Avanç 
del Pla Director Urbanístic 
de l’Activitat Econòmica de la 
Conca d’Òdena (PDUAECO) 
elaborat pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat, a instàncies de la 
Mancomunitat Intermunicipal 
de la Conca d’Òdena. En aquest 
Pla es contemplava la possibili-
tat de projectar entre 350 i 450 
hectàrees de nou sòl industri-
al repartides entre tres zones 
d’aquesta conca. Al document 
s’estudien quatre àmbits de 
plani�cació i el tercer és l’ano-
menat “Parc Tecnològic i Em-
presarial d’Igualada i Jorba”, de 
137,76 hectàrees.  
El document parteix de la base 
que és necessari més sòl indus-

trial a la Conca d’Òdena sense 
aportar arguments de per què 
cal aquest creixement i de com 
aquest hipotètic creixement 
contribuiria a millorar les opor-
tunitats socials i econòmiques. 
El POUM de Jorba, aprovat 
l’any 2015, preveu una zona de 
sòl urbanitzable anomenada 
“SUD 3 Cal Blasi” de 9,95 hec-
tàrees “per respondre a la de-
manda de sòl industrial que hi 
ha a la comarca de l’Anoia”. Es 
preveu que aquesta zona esde-
vingui un nou “sector estratègic 
d’interès supramunicipal” jun-
tament amb terrenys adjacents 
del terme municipal d’Igualada, 
però per ara no ha calgut de-
senvolupar-lo. En el document 
d’avanç del PDUAECO les 9,95 
hectàrees del SUD3 es conver-
teixen en 52 hectàrees de sector 
d’implantació d’activitat econò-
mica (la gran majoria dins del 
terme municipal de Jorba).
Jorba Re�exiona defensa el 
desenvolupament industrial 
en els espais que actualment 
estan classi�cats com a sòl in-
dustrial, a la zona de les bòbiles 
i a la zona aprovada en el nou 
POUM, però en cap cas volem 
que es dediquin més hectàrees 
a la indústria en aquesta zona 
agrícola d’alt interès paisatgístic.

Comença la campanya de la consulta 
popular a Jorba: porta a porta i 
vermut popular, diumenge

JORBA / LA VEU

El dilluns 11 d’octubre 
s’obre el termini perquè 
els jorbencs i les jorben-

ques puguin votar anticipa-
dament a la consulta popular 
múltiple i no referendària so-
bre l’ampliació de sòl indus-
trial i la implantació d’energies 
renovables, convocada per al 
diumenge 24 del mateix mes. 
El vot anticipat es podrà fer 
�ns al divendres 22 d’octubre 
a l’O�cina d’Atenció Ciutada-
na de l’Ajuntament, de dilluns 

a divendres, de 9.00 a 14.30 h, 
i també dimarts i dimecres, de 
16.00 a 18.00 h. Per exercir el 
vot anticipat s’haurà de presen-
tar l’imprès de sol·licitud de vot 
anticipat que es pot trobar a 
l’apartat de la consulta popular 
de la web municipal www.jor-
ba.cat o a les mateixes o�cines 
de l’Ajuntament i el Document 
Nacional d’Identitat. 
En aquesta consulta hi poden 
participar els veïns i les veïnes 
majors de 16 anys (incloses les 
persones que els compleixen el 
mateix dia de la votació) empa-

dronats al municipi abans del 
31 d’agost de 2021. En la con-
vocatòria es plantejaran dues 
preguntes: Esteu d’acord que 
el Pla Director d’Activitat Eco-
nòmica de la Conca d’Òdena 
classi�qui 46 hectàrees de sòl 
industrial al Parc Tecnològic 
Igualada-Jorba? i Esteu d’acord 
que l’Ajuntament s’oposi als 
grans projectes d’energies re-
novables que afectin el munici-
pi en el marc normatiu actual? 
La votació del 24 d’octubre tin-
drà lloc a l’escola Guerau, de 
9.00 a 20.00 h. 

Obert el termini per votar anticipadament 
a la consulta popular de Jorba 



22  |  COMARCA Divendres, 15 d’octubre de 2021

LA LLACUNA / LA VEU

La Llacuna tornarà a ser 
la capital del vi d’altu-
ra el 16 i 17 d’octubre. 

Després que l’any passat no 
es pogués celebrar arran de 
les restriccions derivades de 
la pandèmia de Covid-19, 
aquest cap de setmana el mu-
nicipi oferirà la 13a Mostra de 
vins d’altura, organitzada per 
l’Ajuntament de la Llacuna, 
l’Associació de productors ar-
tesans de la Llacuna, la Dipu-
tació de Barcelona, el Consell 
Comarcal de l’Anoia i Anoia 
Turisme.
Les activitats de dissabte co-
mençaran amb dos tastos. El 
primer, a les 17.30 h a la sala 
dels Arcs llacuna a la Plaça 
Major, serà el Tast de les iaies, 
amb Anna i Laia Deàs. Es tas-
taran tres vins maridats amb 
producte local, amb la direc-
ció de la sommelier Georgina 
Saumell. L’activitat està limi-
tada a 30 persones, té un preu 
de 10 euros, i cal fer reserva 
prèvia al telèfon 666464442. 
Mitja hora més tard, tindrà 
lloc el Tast a les voltes, també 
a la plaça Major. Serà una de-
gustació de vins dels diferents 
cellers participants i tast de 
les diferents tapes elaborades 

amb productes artesans del 
poble. En aquest cas els tiquets 
i les copes es vendran a la ma-
teixa plaça i l’activitat estarà 
amenitzada pel P.D. �e One 
Chief Roca.
Al vespre, a les 20.30 h, sortint 
de la Plaça Major, començarà 
la visita patrimonial ‘La Lla-
cuna emmurallada, de nit’, en 
què es descobriran racons i 
llegendes del municipi. Cal fer 
les reserves al web AnoiaPa-
trimoni.cat. I a partir de les 21 
h els restaurants Els porrons, 
Ca l’Americano i Ca la Maria 
oferiran el Menú d’altura, un 
menú-maridatge amb vins i 
caves presents a la Mostra, en-

La Llacuna celebra la 13a Mostra de 
vins d’altura el 16 i 17 d’octubre

tre d’altres.
L’endemà al matí, de les 10.30 
a les 14 h la Plaça Major aco-
llirà la Mostra de vins d’altura, 
amb els vins dels cellers de la 
Llacuna Grapissó i Les iaies, el 
Celler Can Vich i Vins i caves 
Joan Segura Pujadas (Medio-
na) i el Celler convidat Pla de 
Morei de la Torre de Clara-
munt. També hi seran pre-
sents productes de la Llacuna: 
Embotits Can Travé, Mallart 
Artesans Xarcuters, Format-
geria Ancosa, Forn Pujó, Car-
quinyolis Ca l’Americano, Mel 
de la Llacuna i Ca la Maria. La 
venda de tiquets i copes es farà 
a la mateixa plaça.

PIERA / LA VEU

Aquest cap de setmana 
s’ha celebrat a Plat-
ja d’Aro la 34a Tro-

bada General de Puntaires a 
Catalunya, un esdeveniment 
organitzat per l’Associació Ca-
talana de Puntaires de mane-
ra conjunta amb el municipi 
escollit com a seu. Malgrat 
les restriccions per la Covid i 
el mal temps anunciat, �nal-
ment es va poder gaudir d’una 
diada molt participada, amb 
puntaires d’arreu dels països 
Catalans, de l’estat espanyol i 
d’altres parts d’Europa.
L’any 2019, l’Ajuntament de 
Piera es va oferir per acollir la 
35a Trobada de Puntaires, una 
candidatura que va ser apro-
vada per unanimitat. És per 
això que, dins els actes d’inau-

guració de la diada, l’alcalde 
de Platja d’Aro va passar el 
testimoni a l’alcalde de Piera, 
Josep Llopart, amb el lliura-
ment d’un obsequi: una punta 
contemporània realitzada per 
l’Associació Catalana de Pun-
taires amb la qual es formalit-
zava aquest traspàs.
Llopart va recollir el testimoni 
manifestant l’agraïment per la 
con�ança dipositada per l’as-
sociació en la nostra vila i es 
va mostrar “molt satisfet de 
contribuir a mantenir vives les 
tradicions, i en especial aques-
ta, molt arrelada al nostre po-
ble”. L’alcalde es va desplaçar a 
Platja d’Aro acompanyar pels 
regidors de Cultura i Hisen-
da i representants de les pun-
taires de Piera, amb els quals 
va compartir el repte de ser la 
propera seu de Catalunya.

Piera recull el testimoni 
de la Trobada General de 
Puntaires a Catalunya

PIERA / LA VEU

La regidoria de Medi Am-
bient ha iniciat una cam-
panya informativa per 

evitar que es dipositin les dei-
xalles i voluminosos al costat 
dels contenidors. Darrerament 
s’ha observat un gran quantitat 
de deixalles i trastam al voltant 
dels contenidors, ja siguin de 
rebuig o de reciclatge, i això 
comporta un cost molt elevat 
en el preu de la recollida, ge-
nera una imatge de brutícia als 

carrers i suposa un doble esforç 
per als conductors i operaris 
que s’encarreguen del buidatge 
dels contenidors. 
Des de l’Ajuntament es consi-
dera que de vegades aquestes 
accions es fan per desconeixe-
ment. És per això que es recor-
da l’existència de la deixalleria 
municipal, un servei totalment 
gratuït on es poden portar 
aquest tipus de residus. A més, 
fer-ne un ús continuat pot su-
posar boni�cacions en el paga-
ment de la taxa d’escombraries. 

Es posa en marxa una campanya per 
evitar l’abocament de residus al costat 
dels contenidors

Altres vegades, els residus es 
deixen al costat dels conteni-
dors per una mala praxis de 
persones incíviques. 
Des del consistori s’informa 
que aquestes accions poden 
comportar una sanció de 300 
euros, tal com estableix l’orde-
nança municipal.

Es recorda a la ciuta-
dania que la deixa-
lleria és un servei 
totalment gratuït

199
389

€
Pàrquing gratuït
pels nostres clients.

FINANÇAMENT A 12 MESOS SENSE INTERESSOS

EN ULLERES DE MARCA AMB 
3 x 1
LENTS PROGRESSIVES PER 399€
AMB LA TERCERA ULLERA DE SOL

FINANÇAMENT 12 MESOS SENSE INTERESSOS

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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LA TORRE DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt ha afegit 
tres noves rutes al per�l 

d’Anoia Turisme a la platafor-
ma de rutes a l’aire lliure Wiki-
loc, que se sumen a les més 
de 60 ja existents que ja han 
redactat el Consell Comarcal 
de l’Anoia i els ajuntaments de 
l’Anoia. Les tres rutes també 
estaran disponibles a l’aplicació 
mòbil Natura Local, que també 
recull itineraris i rutes per fer 
senderisme i visites a molts in-
drets de la comarca.
La primera ruta que proposa 
la Torre de Claramunt s’ano-
mena ‘De la Torre a Vilanova 
d’Espoia’, un recorregut circu-
lar de di�cultat fàcil amb una 
distància de 9,46 quilòmetres 
i un desnivell de 232 metres. 
Es descriu com un compendi 
de paisatges, en què es gaudeix 
de diversitat i genuïnitat, pels 

canvis d’ambients i pel fet que 
s’hi descobreixen elements cul-
turals com les construccions de 
pedra seca, les masies, els cas-
tells o les esglésies. La ruta co-
mença seguint el traçat del riu 
Gost en què s’arriba a la font de 
Fibla, després en�la per sortir 
de la vall de Vilanova d’Espo-
ia �ns a arribar a aquest nucli. 
Per tancar el cercle segueix per 
la Serra d’Espoia, passant per 
la masia de Can Muntades, i 
�anquejant el turó dels Forns 
de Calç. El darrer tram torna a 
portar �ns el riu Gost.
‘Volta a les Pinedes de l’Armen-
gol’ és una ruta també circular, 
en aquest cas de nivell moderat 
i amb 11,33 quilòmetres de dis-
tància i 368 de desnivell. Sota 
el títol “Envoltats de bosc”, la 
�txa d’aquesta ruta explica que 
la caminada porta al llevant 
del pujol d’Orpinell, en caigu-
da cap a Vilanova d’Espoia. 
Volta el perímetre de les Pine-

des d’Armengol, entre boscos, 
trobant-hi racons agrícoles o 
planes de vinya, amb la pedra 
ben present a clapers, feixes, 
marges o barraques. Surt de la 
part més antiga de les Pinedes, 

La Torre de Claramunt afegeix tres noves rutes a l’oferta turística 
de l’Anoia

baixa per l’obaga d’Orpinell �ns 
que torna a recuperar alçada, 
a la serra d’Espoia en sentit a 
Can Muntades. La ruta passa 
per una mina d’aigua amb co-
berta de volta de pedra seca, els 
Plans de Mas d’en Ponç i vinyes 
amb barraques i algun roure. 
Un cop travessada la carretera 
es guanya alçada cap al pujol 
d’Orpinell, s’avança per una 
zona boscosa, un terreny cada 
cop més pedregós �ns a girar 
cap al mas en runes de Fangars 
i entrar de nou a les Pinedes.
I la tercera de les rutes és ‘Un 
tomb cap a la Malesa’ i és una 
actualització de la �txa que es 
va penjar fa dos anys a Wikiloc. 
És una ruta circular de nivell 

fàcil que es pot fer en menys de 
dues hores i recorre una distàn-
cia de 3,24 quilòmetres, amb 82 
metres de desnivell. La �txa la 
descriu com un passeig per un 
oasi de biodiversitat, per pistes 
poc transitades tret del tram 
de més valor natural, el de la 
Malesa, sota Can Vilaseca. La 
sortida i arribada es fan des del 
nucli de la Torre Alta, al costat 
del Castell de Claramunt i l’es-
glésia de Sant Joan. Baixa �ns 
a la riera del Carme, segueix 
riera amunt passant prop dels 
molins paperers, i torna per la 
vall del riu Gos i la Malesa, pu-
jant després cap a la font de Ca 
l’Espolsador i tornant al nucli 
de la Torre Alta per sota.

VALLBONA D’A. / LA VEU

L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia ha contractat una 
educadora en pràctiques 

per a la llar d’infants municipal 
dins del Programa de Garan-
tia Juvenil, una iniciativa de la 
Unió Europea per reduir l’atur 
entre el jovent, impulsada a tra-
vés del Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya. El contracte, 
a jornada complerta, tindrà una 
durada de sis mesos, des del 30 
de setembre �ns a �nal de març.
L’educadora, que és del mateix 
municipi, farà de reforç a les 
tasques de l’equip educatiu per 
donar una bona atenció als 
nens i nenes de la llar d’infants 
El Fangueig. El Programa de 
Garantia Juvenil està adreçat al 
jovent d’entre 16 i 30 anys, em-
padronat a qualsevol municipi 
de Catalunya, i té com a objec-

tiu oferir una oportunitat als i 
les joves per inserir-se al mercat 
laboral. 
Els requisits per formar part 
d’aquesta iniciativa són: estar 
inscrit o inscrita com a bene�-
ciari del Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya i com a de-
mandant d’ocupació al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalu-

L’Ajuntament contracta una educadora 
per a la llar d’infants dins del 
Programa de Garantia Juvenil

nya; tenir un títol universitari 
o de formació professional de 
grau mig o superior o un altre 
títol o�cialment reconegut o 
un certi�cat de professionalitat; 
complir els requisits de la mo-
dalitat de contracte de treball 
en pràctiques, i no haver par-
ticipat en les convocatòries del 
2019 i del 2020.

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

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

Aquest diumenge 17 
d’octubre el Casi-
no de Calaf celebra 

l’acte central dels 125 anys 
amb l’Orquestra Internaci-
onal Maravella. La vetlla-
da comptarà amb diferents 
actes, des del migdia fins 
al vespre. La celebració co-
mençarà a les 12.30 hores 
amb una Audició de Sar-
danes a la plaça Barcelona 
92’. A les 16 h, ja a la sala 
de l’entitat, es realitzaran els 
parlaments i la presentació 
del Llibre dels 125 anys del 

Casino. Tot seguit, serà el 
torn de l’Orquestra Marave-
lla amb dos concerts, un a 
les 16 h i un altre a les 19 h. 
Els concerts seran actuaci-
ons de música lírica, instru-
mental, populars catalanes 
i solistes de l’orquestra. Un 
espectacle amb 17 compo-
nents a l’escenari, 13 músics, 
2 veus femenines i 2 veus 
masculines. L’Orquestra des-
taca per la seva polivalèn-
cia musical per poder oferir 
fragments de música clàssica 
fins a realitzar tributs a grups 
de la música més actual, tot 
en un mateix concert. 

El Casino de Calaf celebra els 125 anys 
amb l’Orquestra Maravella

A més a més, la producto-
ra audiovisual de streaming 
Global Audiovisual retrans-
metrà en directe els parla-
ments i la presentació del 
llibre, així com el concert de 
les 16 h de l’Orquestra Ma-
ravella. Es podrà veure des 
del canal de Youtube del Ca-
sino de Calaf.
Per reservar les entrades pel 
concert s’ha de trucar al te-
lèfon 93 869 83 77 o al 620 
134 018 (Josep). El preu del 
concert és de 15 euros.
Tota la informació i espec-
tacles a la web de l’entitat 
www.casinodecalaf.cat

CALONGE DE S. / LA VEU

E l passat diumenge 10 
d’octubre, amb motiu 
de les Jornades Euro-

pees del Patrimoni, l’Ajunta-
ment de Calonge de Segarra 
va organitzar una visita tea-
tralitzada a l’espai Castells de 
Marca del Castell de Miram-
bell la qual va tenir una bona 
acollida per part del cente-
nar de visitants que hi van 
transcórrer durant el matí.

Visita teatralitzada al 
Castell de Mirambell

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

Diumenge passat, 10 
d’octubre, es va fer 
l’acte d’inauguració 

de les pintures al fresc de 
la Capella del Santíssim de 
l’Església de Santa Maria de 
Santa Coloma de Queralt. La 
missa va ser o�ciada per l’ar-
quebisbe de Tarragona, Joan 
Planelles, i va comptar amb 
els cants de l’Orfeó de Santa 
Coloma. Al �nal de la missa 
també va haver-hi un breu 
concert del Cor Oh!.
Tot i que la inauguració o�-
cial no s’ha fet �ns aquest oc-
tubre, ja fa uns mesos que el 
mural estava acabat. Es tracta 
d’una obra de Josep Minguell 
que, utilitzant la tècnica de 
la pintura al fresc, ha pintat 
més de 100 metres quadrats 
que representen el patiment 
humà, la recerca de la llibertat 
i la resurrecció de Jesucrist. 
També hi ha dibuixat escenes 
de l’Apocalipsi i la imatge de 
Santa Coloma. 

Les parets de la capella de la 
parròquia de Santa Coloma 
de Queralt s’han omplert dels 
colors propis del territori. 
L’espai, de �nals del període 
del barroc, estava pintat de 
blanc i no tenia cap ornament 
decoratiu. Ara ja hi llueixen 
els frescos de l’artista targarí 
Josep Minguell. 
Segons l’artista el repte és pin-
tar amb espontaneïtat i segu-

retat, ja que les pinzellades de 
la pintura al fresc no accepten 
recti�cacions. “Es pinta sobre 
morter de calç i la calç no ad-
met tota mena de colors, no-
més els colors minerals; que 
procedeixen de jaciments del 
mediterrani, molts d’ells ja 
s’utilitzaven durant el període 
romà, medieval i al Renaixe-
ment”, explica Minguell. A la 
vegada, destaca que aquests 

S’inauguren les pintures al fresc de l’Església de 
Santa Maria de Santa Coloma

colors creen una “harmonia 
molt especial” que remeten a 
la naturalesa.
En una de les parets princi-
pals de la capella, Minguell 
ha dibuixat un grup de perso-
nes que surten caminant d’un 
camp de concentració. Amb 
aquesta pintura es representa 
el patiment humà i l’esperan-
ça, perquè aquestes �gures 
simbolitzen, diu, la recerca de 
la llibertat. A l’altre costat, el 
pintor ha reproduït la �gura 
de Jesucrist en el moment de 
la resurrecció. “És la resposta 
al patiment humà”, comple-
ta. A les parts superiors de 
la capella, també hi ha dibui-
xat escenes relacionades amb 
l’Apocalipsi i temes propis del 
municipi, com ara la imatge 
de Santa Coloma, de la pobla-
ció o de Minerva, entre altres.
Es tracta d’una tècnica pic-
tòrica mil·lenària que s’apli-
ca als interiors dels edi�cis i 
Minguell és un dels pocs ar-
tistes arreu del món que en-
cara la pràctica.

STA COLOMA DE Q. / LA VEU

D iumenge el Teatre 
Municipal de l’Estrella 
de Santa Coloma aco-

llirà una nova representació del 
Concurs de Grups Amateurs de 
Teatre. Anirà a càrrec de l’Asso-
ciació Artística Encert de SAba-
dell, que representarà Avui no 
sopem. El preu de les entrades 
és de 6 euros i es poden acon-
seguir a través de Code Tickets.

Avui no sopem
La Maria Teresa i en Vicenç són 
un matrimoni de classe mitjana 
residint a Barcelona. Estan jubi-
lats i fa temps que es plantegen 
marxar de la ciutat i anar a viu-
re a la masia del poble, però mai 
s’acaben de decidir. Per què? 
Una �lla de gairebé quaranta 
anys que encara viu amb ells i 
un �ll amb cara de pocs amics 
els ho impedeixen...
El tàndem Jordi Sànchez/Pep 
Anton Gómez, un cop més, ha 
creat una comèdia que ens farà 
riure i pensar alhora. 

“Avui no sopem” al 
Concurs de teatre a 
Santa Coloma

Cicle Gaudí i sortida 
etnobotànica a Santa 
Maria de Miralles
MIRALLES / LA VEU

D issabte a les 7 de la 
tarda torna el Ci-
cle Gaudí a Santa 

Maria de Miralles amb la 
projecció de la pel·lícula 
Les dues nits d’ahir. Serà al 
local social de les Antigues 
Escoles.
I diumenge tindrà lloc la 

caminada etnobotànica en 
què es farà una sortida per 
conèixer les plantes silves-
tres de la zona per després 
poder aplicar els seus usos 
a la cuina.
La sortida serà a les 11 del 
matí des de l’Ajuntament.  
És una activitat gratuïta 
però cal inscripció prèvia a 
http://entrapol.is/AwKgm
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VECIANA / LA VEU

E l passat diumenge 
dia 3 d’octubre, amb 
l’afany de fer esport i 

de conèixer un trosset més 
del municipi, es va celebrar 
la quinzena caminada popu-
lar de Veciana que va comp-
tar amb més de seixanta par-
ticipants.
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 

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

el grup va emprendre la tor-
nada cap al nucli de Veciana 
on es va posar punt i �nal a 
la caminada organitzada per 
l’Ajuntament de Veciana amb 
la col·laboració de la Diputa-
ció de Barcelona.

ARGENÇOLA / LA VEU

El diumenge 17 d’octu-
bre, a les 10 del matí, 
es realitzarà a Argen-

çola una nova activitat del 
cicle Xino-xano ‘Boscúria’ a 
càrrec de Marta Berenguer i 
que comptarà amb la partici-
pació de Miquel Bassols, psi-
coanalista i autor del llibre 
‘Boscúria. La natura perduda 
de les coses’.
Una caminada fins el pou de 
Gel en la que paisatge i lle-
tra es donaran la mà mentre 
passegem, conversem, llegim 
i gaudim del paisatge. La sor-
tida serà des de la bàscula.
L’activitat és gratuïta però cal 
inscripció prèvia, la podeu 
fer mitjançant aquest formu-
lari o trucant a l’Ajuntament 
93 809 20 00 (de dimarts a 
divendres de 9:00 a 14:00 ). 
Aquesta activitat estava pre-
vista pel dissabte 18 de se-
tembre però es va ajornar per 
les previsions de pluja.
El cicle Xino-xano, ende-

gat a la tardor del 2019 per 
l’Ajuntament d’Argençola 
amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona, s’ha anat 
bastint de caminades gratuï-
tes obertes a tothom i de ca-
ràcter familiar amb l’objectiu 
de donar a conèixer el terme 
municipal i convidar a tot-
hom a gaudir del seu entorn 
natural, combinant salut i 
paisatge.

Nova activitat del cicle 
Xino-xano a Argençola

Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 24 d’octubre de 2021
a les 19 h    

S i ets subscriptor de 
la V eu gaudeix  d’ un 

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

enseny ant el carnet 
de subscriptor

Pere Arquillué, Cristina Plazas, 
Àgata Roca i Lluís Villanueva

53 DIUMENGES

De Cesc Gay

Preu: 20, 18 i 15 €
Venda d’entrades:
www.teatremunicipalateneu.cat 
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HOQUEI PATINS / LA VEU

La derrota contra un 
dels candidats al títol, 
com és el Liceo de la 

Corunya, va tenir, més enllà 
del resultat, dues imatges ben 
diferents. Una, el debut a l’OK 
Lliga del porter del planter 
Guillem Torrents que va te-
nir una molt bona actuació. 
L’altra, molt més negativa, la 
lesió d’Aleix Marimon en una 
topada amb un rival i amb la 
tanca a falta de pocs minuts 
per acabar el partit. El van ha-
ver de retirar de la pista i ara 
mateix s’està pendent de les 
proves que marcaran l’abast i 
gravetat de la seva lesió.
Pel que fa al partit, els ar-
lequinats es van arribar a 
avançar en el marcador però 
el Liceo va demostrar ser un 
equip molt treballat i amb 
un gran poder ofensiu. De 
fet, els 5 gols dels corunyesos 

van arribar en remats al se-
gon pal. A la segona meitat, 
ja amb l’1 a 4 en contra, els 
arlequinats van tenir diver-
ses opcions per reduir l’avan-
tatge en el marcador (entre 
elles una FD de Yeste) però 
el gol no va entrar i no es va 
produir el canvi de guió que 
el joc igualadí aventurava.
Els “rigats” van començar 
marcant primer, amb un tir 
centrat de Ton Baliu des del 
punt de la FD que se li va es-
colar a Grau. Era el minut 8 i 
mig. 4 minuts més tard Dava 
Torres va fer el primer dels 
gallecs des del “segon-pal”. En 
vindrien 4 més. Dos abans del 
descans, un d’Adroher i l’altra 
del mateix Dava. Aquest dar-
rer va fer mal perquè es va 
produir a falta de només 55 
segons per arribar al descans.
L’Igualada arriba però el gol no.
A la segona part les coses es 
van posar encara pitjor. Ro-

dríguez en una contra i… 
Al segon pal… Va fer l’1 a 
4. Aquí, però van arribar els 
millors minuts de l’equip lo-
cal, amb moltes arribades de 
perill. El punt decisiu va ser 
el minut 13.40 quan l’IHC va 

tenir la FD per 10 faltes. Si el 
gol arriba a entrar, el partit 
podria haver canviat de deco-
ració. No ho va fer i el Liceo 
va rematar la feina amb un 
gol �nal… En una contra… I 
al segon pal.
Ara els arlequinats han de 
pensar ja en el partit de dis-
sabte a Alcobendas, a l’espe-
ra de saber l’abast de la lesió 
d’Aleix Marimon.

Empat quan tenien la victòria 
a tocar
L’Igualada Rigat va deixar 
escapar la victòria en el dar-
rer minut a Caldes, empa-
tant al  final (2-2). El Caldes 
jugava amb 5 i sense porter 
i un remat exterior de Rosa 
amb un núvol de jugadors 
pel mig va acabar entrant a 
la porteria.
L’Igualada es va avançar 
en el marcador amb un gol 
d’Aleix Marimon d’un tir 
llunyà i ras. Amb el 0 a 1 es 
va acabar la primera meitat. 

A la segona, l’Elagi va seguir 
donant mostres del seu ex-
traordinari moment de for-
ma. I al minut 6 va aturar la 
FD per 10 faltes d’equip. 6 
minuts més tard Sito Ricart 
va trobar l’única manera de 
superar-lo: amb l’avantatge 
d’un contraatac.
L’IHC estava decidit a no 
conformar-se amb res i 2 
minuts més tard Yeste va re-
cuperar una bola, va sortir a 
la contra i va tornar a batre 
Gerard Camps per baix amb 
un tir des del punt de l’antiga 
FD. L’IHC va mantenir l’ 1 a 
2 tot i les embranzides dels 
locals (Elagi va haver d’atu-
rar una altra FD per blava 
precisament a Yeste i l’equip 
va resistir la inferioritat).
I de fet va ser així fins  l’úl-
tim minut, quan va arribar 
la jugada desafortunada: el 
tir de Rosa, el rebot i el gol 
que va privar als “rigats” 
de marxar de Caldes amb 3 
punts d’or. 

Fotos: David Figueras

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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Qui perdona ho acaba pagant
FUTBOL / LA VEU

VISTA ALEGRE 1
CF IGUALADA 1

E ls igualadins es des-
plaçaven fins a Cas-
telldefels per visitar la 

UD Vista Alegre. El conjunt 
entrenat per Carlos López 
tenia, entre cella i cella, 
aconseguir la primera victò-
ria de la temporada. Davant 
es trobarien un equip de-
fensiu que buscaria atacar, a 
partir dels contracops.
Des de l’inici del duel, els 
blaus van atacar la porteria 
local i, al minut 4, Franco 

atacava per banda i feia una 
passada enrere, que Juanpi 
convertia en el primer gol. 
Un començament immi-
llorable. El pla de partit era 
molt clar.
L’enfrontament pujava de 
temperatura i les oportuni-
tats blaves seguien arribant, 
però faltava marcar el segon 
gol. Amb el pas dels minuts, 
Joel era substituït per lesió i 
s’arribava al descans amb tri-
omf momentani, havent per-
donat moltes ocasions. Calia 
seguir igual.
No obstant, tot es va capgirar 
al minut 1 de la represa. Pe-
nal molt rigorós, a favor dels 

locals, que no desapro�taven. 
S’havia de tornar a remar per 
aconseguir els tres punts.
Els blaus van intentar-ho de 
totes formes i van acostar-se 
a l’àrea rival, en constants 
ocasions, però no eren capa-
ços de fer el segon gol. El 
temps s’anava acabant i, al 
minut 94, Franco va poder 
fer el gol de la victòria, però 
el porter del Vista Alegre, ho 
va evitar.
Els igualadins sumaven un 
punt, amb la sensació que 
era molt poc premi.
En el proper partit, el CF 
Igualada rebrà a Les Borges 
Blanques, a les 12h.

FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 3
ENFAF ANDORRA 0

El CF Igualada arribava 
a la jornada 4, després 
d’empatar ‘in extremis’, 

al camp del Cornellà.
Les jugadores dirigides per 
Víctor Torrijos volien tornar 
a demostrar la seva capacitat 
futbolística, davant l’ENFAF 
Andorra. El joc de les iguala-
dines va ser bo, però no amb 
la velocitat que requeria el 
duel. Això va provocar que 
el bloc mig que va plantejar 
l’equip andorrà, costés de su-
perar en atac.
Durant la primera meitat, les 
locals van disposar d’ocasions 
su�cients per obrir el marca-

dor, però no va ser �ns ben 
avançada la mitja hora de joc, 
quan Ona va fer un gran xut 
per fer el primer gol. S’arriba-
va al descans, amb una victò-
ria momentània, sent cons-
cients que s’hauria de donar 
un pas al davant, per tancar 
el partit.
A la segona meitat, la dinàmi-
ca no va canviar massa, però 
les igualadines, tot i la falta 
d’encert, van poder sentencia 
el triomf, gràcies a dos gols de 
Bernadí. Amb el 3 a 0 �nal, 
les blaves podrien haver ei-
xemplat el marcador, però no 
van estar prou contundents a 
l’àrea rival.
La propera jornada, l’equip 
torna a visitar un camp com-
plicat com és el del ‘Manu 
Lanzarote’.

Victòria per seguir líders

HOQUEI PATINS / LA VEU

BIGUES I RIELLS 4
IFHCP 3

El primer equip de l’Igua-
lada Femení HCP va 
caure derrotat per 4-3 a 

la pista del CHP Bigues i Riells 
en un partit disputat dissabte al 
vespre corresponent a la terce-
ra jornada de la Lliga Catalana. 
Partit amb alternatives, molt 
anivellat, i disputat de poder a 
poder pels dos conjunts, i on 
les vallesanes van tenir més en-
cert en els darrers compassos 
del matx.
Les noies que entrena Carles 

Marín buscaven un bon re-
sultat per consolidar el liderat 
del seu grup, i durant molts 
minuts ho van tenir a tocar. El 
primer temps va ser molt ani-
vellat, sense gols, però amb bo-
nes sensacions per a les iguala-
dines. 
El 0-0 es va trencar a la represa. 
La igualadina Carla Claramunt 
va fer el 0-1 al minut 28, però la 
local Aina Serra restabliria tot 
seguit l’equilibri en el marca-
dor quatre minuts després. Les 
igualadines s’avançarien per 
partida doble amb sengles gols 
d’Aida Mas i Carla Claramunt 
(1-3). Reaccionava ràpidament 
el Bigues amb un gol de Danie-

la Cañadó que veuria la targeta 
blava en la següent acció. Però 
Carla Claramunt no materi-
alitzava en aquesta ocasió la 
falta directa i les anoienques 
no van apro�tar la superioritat 
per ampliar l’avantatge. Al con-
trari, Marlena Rubio empatava 
el partit a sis minuts del �nal i 
a la falta 10 de les igualadines, 
el Bigues i Riells ho apro�tava 
per capgirar el marcador amb 
el 4-3 al transformar, Maria 
Igualada, la falta directa.
En el darrer minut, l’Igualada 
va jugar amb 5 jugadores de 
pista i sense portera per in-
tentar empatar el partit. Tot 
i tenir-ho a tocar i viure un 

apassionant �nal, el resultat ja 
no es va moure.
Bones sensacions però de les 
blaves que van trobar a faltar 
els gols de la golejadora de 
l’equip i, �ns aquesta jornada, 
també de la competició, Hele-
na de Sivatte, que va complir 
el partit de sanció per acumu-
lació de targetes blaves (3 en 
aquesta competició).
Després d’aquesta tercera jor-
nada l’Igualada Femení HCP 
manté el lideratge del seu 
grup, amb 6 punts, els ma-
teixos que té el Voltregà (les 
igualadines són líders, per mi-
llor gol average, però han ju-
gat un partit més que les oso-

nenques). Amb 3 punts estan 
Bigues i Riells i, també, però 
amb menys opcions el Palau.
A la propera jornada l’Iguala-
da Femení tindrà jornada de 
descans i les igualadines hau-
ran d’estar atentes al resultat 
del partit entre Voltregà i Bi-
gues, ara mateix els principals 
rivals de les igualadines en 
aquesta competició. 
Sembla evident que el partit 
en jornada intersetmanal que 
disputaran l’Igualada Femení 
i el CP Voltregà a Les Comes, 
el proper dimarts 19 d’oc-
tubre, serà determinant per 
decidir la classi�cació �nal 
d’aquest grup.

L’Igualada Femení HCP pateix la primera derrota a la 
Lliga Catalana

LLIGA EBA
16/10/21 a les 17:45h

MONBUS C.B. IGUALADA 
- ALFINDÉN CB

COPA CATALUNYA
17/10/21 a les 12:30h

EVENTS C.B. IGUALADA 
- CÀMPING BIANYA ROSER A

VINE A GAUDIR DEL BÀSQUET! Al Complex Esportiu Les Comes
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L’Events CB Igualada pateix la primera 
derrota de la temporada
BÀSQUET / LA VEU

GRUP BARNA 71
EVENTS CB IGUALADA 57

Primera derrota de les 
igualadines a casa d’un 
fort CB Grup Barna A.

Els primers minuts del par-
tit van ser marcats per un 
domini clar de l’equip local, 
que posava les coses difícils 
a les igualadines. Les blaves 
no trobaven la manera de 
sentir-se còmodes a la pista. 
Això quedava demostrat en 
els quatre primers minuts 
amb un parcial d’11 a 2. Va 
costar molt entrar en el par-
tit, tot i així, gràcies a l’encert 
des de la línia de triple, les 
visitants van ser capaces de 
capgirar el resultat i col·locar 
el 17 a 19 al �nalitzar el pri-
mer període.
En el segon període, les juga-
dores del CB Grup Barna A, 

van agafar el relleu d’encert 
sobretot des de la línia  de 
triple, el qual va permetre 
ajustar el marcador, aconse-
guint un parcial de 7-0 en el 
minut cinc del període. Tot 
i així, les jugadores de Sergi 
Alamillo aconseguien seguir 
aguantant el ritme local i no 
deixar que marxessin en el 
marcador, apro�tant ocasi-
ons clares de cara a cistella. 
El segon parcial va ser de 22-
15, col·locant un marcador de 
39-34 a la mitja part.
En la represa del partit, les ju-
gadores del conjunt igualadí 
mostraven la seva pitjor cara 
en atac. L’excel·lent defensa 
vermella i negre col·lapsava el 
conjunt blau. El Grup Barna 
va tenir un gran encert ofen-
siu deixant sense opcions i 
recursos defensius, castigant 
en cada atac a les igualadines. 
Amb un molt bon rebot ofen-
siu, les jugadores de Barcelo-

na aconseguien ser superiors 
en atac, col·locant un parcial 
de 15-7, que posava un mar-
cador de 54-41 per encarar el 
�nal del partit.
En el darrer període del 
partit, les igualadines sorti-
en tocades pel mal resultat 
del tercer quart, on no tro-
baven  manera de fer el seu 
joc, molt ben defensades 
per l’equip local que les dei-
xava sense opcions. Durant 
els últims minuts de partit, 
les igualadines aconseguien 
reduir diferències en el mar-
cador, posant-se a una dife-
rència de deu punts. El darrer 
parcial va ser de 17-16.
Destacar el debut de la darre-
ra incorporació de les iguala-
dines, Meritxell Cuní.
El proper partit de les igua-
ladines serà a casa, a Les Co-
mes contra el Càmping Bia-
nya Roser A, el diumenge 17 
d’octubre a les 12:30h

VÒLEI / LA VEU

El Sènior Femení A de 
l’Igualada VC que-
ia derrotat per 3-1 a 

la pista del volei Els Arcs. 
Les igualadines van jugar un 
partit amb molts alts i baixos, 
imposant-se en el segon set i 
lluitant un 4rt en què es van 
acabar imposant les barcelo-
nines per 27-25 
Per la seva banda, el sèni-
or masculí B obtenia la seva 

primera victòria. El passat 
diumenge els igualadins es 
van enfrontar al CV Gèlida a 
casa, des de l’inici es va poder 
gaudir d’un partit molt igua-
lat en tot moment tant a les 
pistes com al marcador. Fi-
nalment, i després d’una llui-
ta constant per a cada punt, 
els nois d’Igualada es van 
imposar al marcador amb 
un 3-2. El pròxim partit serà 
com a visitants al Prat contra 
el Vikings Volei. 

El SFA de l’Igualada perd 
en un partit irregular

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Divendres a les 8 del 
matí comença el Ral-
li Catalunya-Costa 

Daurada, l’únic a Catalunya 
i a l’estat espanyol puntuable 
pel campionat del món de 
l’especialitat, organitzat pel 
RACC amb la base a les ins-
tal·lacions de Port Aventura.
Després de bastants anys, 
la comarca de l’Anoia tor-
na a ser protagonista, doncs 
aquest ral·li tornarà a circular 
per les carreteres anoienques, 
sent l’única comarca no tarra-
gonina pel que transcorrerà.
En les darreres edicions per 
anar cap al primer tram de 
Querol, els cotxes anaven de 
Santa Coloma de Queralt cap 
a Pontils, sense passar doncs 
per les carreteres de l’Anoia. 
Enguany aniran per la carre-
tera que va pel terme munici-
pal de Bellprat, cap a les qua-
tre carreteres de Santa Maria 
de Miralles i d’allà cap a l’inici 
del tram que ara s’anomena 
Querol-Les Pobles.

Dissabte el pas per les car-
reteres dels dos municipis 
anoiencs serà doble, el matí 
i a primera hora de la tarda. 
Així, la sortida del primer 
participant pel tram de Que-
rol-Les Pobles serà a partir de 
les 9h.37’ i a les 15h.07’.
Els tres trams cronometrats 
d’aquest divendres seran els 
de, Vilaplana, La Granadella 
i Riba-roja que es repetiran 
dues vegades cadascun d’ells. 
El dissabte, els de Savallà, 
Querol-Les Pobles, El Mont-
mell dues vegades cadascun 
i una vegada el tram urbà de 
Salou. El diumenge dos seran 
els trams a disputar, els de 
Santa Marina i Riudecanyes.
L’actual campió del món, el 
pilot francès Sébastien Ogier 
copilotat pel també francès 
Julien Ingrassia, arriben a Ca-
talunya liderant el campionat 
amb la possibilitat de tornar 
a proclamar-se campions ja 
que el ral·li català és el penúl-
tim puntuable, ja que al can-
cel·larse el de Japó, el campio-
nat �nalitzarà a Monza. 

Avui comença el Ral·li 
Catalunya, que passarà 
per l’Anoia

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

Multimarca  ·  Mecànica general
Diagnosi   ·   Revisions
Electricitat/Electrònica

Especialistes GLP/Autogas
Híbrids i Elèctrics

Injecció Dièsel/Gasolina

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

COTXES BENZINA A PARTIR D'EURO4 COTXES DIÈSEL A PARTIR D'EURO6
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CURSES D’ORIENTACIÓ / 
LA VEU

Organitzat per la CO-
MOF (Confederati-
on Of Mediterranean 

Orienteering Federations), 
ha tingut lloc entre el 8 i 10 
d’octubre a Novi-Sad Sèrbia, 
el Campionat del Mediterrani 
d’Orientació amb presència 
de totes les seleccions que en 
formen part en la categoria 
júnior i absoluta.
Quim Vich, ha estat l’únic 
corredor català convocat per 
representar la selecció espa-
nyola en aquests Campionats, 
en què els equips havien de 
participar en tres modalitats 
(distància esprint, mitja dis-
tància i relleus mixtos).
La competició va començar 
divendres amb els relleus 
mixtos, l’equip espanyol for-
mat per Quim Vich, Álvaro 
García, l’Ana Defez i la Lucía 
Praga van aconseguir la sego-
na posició, darrere de l’equip 
turc i per davant de l’equip 
Serbi.

Dissabte dia 10, va tenir lloc 
la mitja distància, en uns ter-
renys molt mediterranis, amb 

Quim Vich es penja tres medalles absolutes al Campionat del 
Mediterrani d’Orientació a Sèrbia

una extensa xarxa de camins 
i elements naturals com rius i 
rases seques. En aquesta pro-

va Quim Vich va aconseguir 
la tercera posició per darrere 
dels turcs Özgür Fettah i Ah-

met Kaçmaz, amb només mi-
nut i mig de diferència, des-
prés d’una prova de 5’3 km 
lineals i 300 metres de desni-
vell positiu.
Finalment, diumenge dia 11, 
va tenir lloc la prova esprint, 
pels carrers del centre de No-
vi-Sad, sota una pluja molt 
�na que va complicar una 
mica la velocitat de la pro-
va, ja que el terra (de pedra) 
relliscava molt. Finalment, 
Quim Vich va aconseguir una 
darrera medalla, aconseguint 
el bronze per darrere de l’ita-
lià Enrico Mannocci i el turc 
Ahmet Kaçmaz.
D’aquesta manera, Quim 
Vich tanca una molt bona 
temporada, on ha participat 
en el seu primer mundial ab-
solut, ha aconseguit diplomes 
al Campionat d’Espanya i on 
a més a més, a pogut parti-
cipar d’aquesta competició 
internacional. Ara és el mo-
ment de començar a pensar 
en la temporada 2022 i plan-
tejar els reptes i objectius a 
intentar assolir.

TRIATLÓ / LA VEU

E l dissabte 2 d’octu-
bre es va celebrar 
una nova edició de la 

Triatló Infantil d’Igualada. 
El retorn de les competici-
ons esportives va permetre 
viure amb moltes ganes de 
la 19a edició de la prova, 
organitzada per la secció 
de Triatló del Club Atlètic 
Igualada. 
La prova va reunir un total 
de 150 nens i nenes d’ar-
reu de Catalunya, compre-
sos entre les categories de 
prebenjamí (nascuts els 
anys 2014-2015) fins els 
més grans, els cadets (nas-
cuts  els anys 2006-2007). 
Un dia radiant a la ciutat 
igualadina, va permetre 
gaudir d’una jornada es-
portiva, la qual es va desen-
volupar entre les Instal·la-
cions esportives del Infinit, 
on es va realitzar el tram 
de natació; el parc de Puig 
cornet, on es va realitzar el 
tram de bicicleta i; per úl-
tim, l’Estadi atlètic, on es va 

realitzar el tram de cursa a 
peu i l’arribada de la prova. 
Els participants van poder 
participar d’un sorteig de ma-
terial i al acabar van gaudir 
d’un avituallament amb coca 
i xocolata. 
Podeu trobar la galeria de fo-
togra�es al Facebook del Club 
Atlètic Igualada Triatló i tots 
els resultats a la web del CAI.  

Participants del CAI a la 
Triatló d’Igualada: 
En categoria Benjamí: 3a 
Martina Alzuria, 7a Rut 
Sánchez i 5é Eric Martí. 
En categoria Aleví: 1r Medir 
Alzuria, 13é Jan Méndez, 18é 
Eloi Tenias, 20é Martí Caste-
llano, 23é Isaac Hernández.  
En categoria Cadet: 2n Guim 
Gabarró i 5é Leo Torres. 
El CAI Triatló vol agrair la 
col·laboració i implicació de 
tots els membres del club i 
voluntaris que van ajudar a 
que la prova es pogués donar 
a terme en perfectes condici-
ons, també agrair a les enti-
tats i patrocinadors que van 
col·laborar en la prova. 

150 nens i nenes 
participen a la triatló 
infantil d’Igualada
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CURSA POPULAR / LA VEU

El cap de setmana del 25 
i 26 de setembre va te-
nir lloc la sisena edició 

de la Alzheimer Race, cami-
nada solidària organitzada per 
l’Hospital de Dia Sant Jordi 
d’Igualada i l’Associació de 
Familiars d’Alzheimer i altres 
Demències de l’Anoia (AFA-
DA) amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada. De-
gut a la pandèmia, l’any 2020 
la cursa no es va poder cele-
brar i en l’edició d’aquest any 
no s’ha fet un esdeveniment 
presencial multitudinari sinó 
s’ha adoptat un nou format, 
en el qual els participants han 
caminat o corregut durant el 
cap de setmana, allà on han 
volgut, i han comptabilitzat les 

passes que han fet gràcies a un 
rellotge proporcionat per l’or-
ganització.
Aquesta edició ha comptat 
amb un total de 956 parti-
cipants que han realitzat un 
total de 8.259.327 passes i la 
recaptació econòmica neta 
ha estat de 4512,37 euros que 
es dedicaran íntegrament a la 
lluita contra l’Alzheimer. L’al-
tre objectiu de l’esdeveniment 
és sensibilitzar i informar la 
població pel que fa a aquesta 
malaltia degenerativa de les 
cèl·lules cerebrals, que a Ca-
talunya afecta més de 112.000 
persones. El lema d’aquesta 
edició ha estat “Seguim cami-
nant per sumar junts”.
Els participants d’aquesta edi-
ció han caminat o corregut per 
llocs com Bèlgica, Andalusia, 

Menorca, Bilbao, la Pica d’Es-
tats, la Muntanya de Montser-
rat, Salou i indrets de la co-
marca de l’Anoia com la Fou, 
Copons, el Castell de la Pobla 
de Claramunt i les anelles ver-
des d’Igualada.
El participant més jove, Nil 
Torrecillas Mateos, i el de més 
edat, Ernest Compte Gumà, 
han rebut un obsequi de l’or-
ganització.
Aquesta sisena edició ha 
comptat amb el suport d’un 
grup de voluntaris i d’entitats 
i empreses col·laboradores que 
han realitzat aportacions eco-
nòmiques o donacions

21 de setembre, Dia Mundial 
de l’Alzheimer
L’activitat forma part de la 
commemoració del Dia Mun-
dial de l’Alzheimer, que se ce-
lebra cada any, el 21 de setem-

bre, i que a Igualada compta 
amb activitats organitzades 
per l’Hospital de Dia Sant 
Jordi del CSSI i l’AFADA, que 
reuneixen esforços per tal de 
sensibilitzar a la ciutadania 
sobre aquesta malaltia. També 
realitzen activitats altres mem-
bres del grup GIA que impulsa 
els dies mundials.
L’AFADA (www.afada.cat) és 
una associació sense ànim de 
lucre creada a l’any 2016 amb 
la �nalitat de donar suport, 
assessorar i informar a les per-
sones diagnosticades amb Al-
zheimer i altres demències i/o 
als seus familiars. És succes-
sora de la delegació Anoia de 
l’Associació de Familiars d’Al-
zheimer de Barcelona (AFAB) 
que va néixer l’any 2000 reco-
llint la necessitats dels famili-
ars de malalts d’Alzheimer, en 
aquells moments amb manca 

Un miler de persones participen a la sisena Alzheimer Race
de recursos socials i informa-
ció relacionada amb la pròpia 
malaltia. La desconeixença 
d’aquesta es feia palesa en les 
famílies i calia un paraigua que 
donés cobertura no només a 
les necessitats del malalts sinó 
també als cuidadors i famílies. 
L’Hospital de Dia Sant Jordi 
va obrir les portes el desembre 
de 2005. Dóna servei assisten-
cial a persones amb deterio-
rament i trastorns cognitius i 
demències com l’Alzheimer, 
i a les seves famílies. Ofereix 
atenció mèdica, psicològica i 
social que ajuda a recuperar 
i millorar l’autonomia de les 
persones ateses i permet fer 
un seguiment individualit-
zat i una avaluació periòdica 
de cada pacient. És un centre 
gestionat pel CSSI en un edi-
�ci de la Fundació Catalunya 
– La Pedrera.

ATLETISME / LA VEU

L ’atleta Sub-16 - del 
C.A. Igualada Petro-
miralles/Jocnet,  Elsa 

Alías, es va proclamar sots 
campiona d’Espanya CSD 
per seleccions Autonòmi-
ques, formant part de la Se-
lecció Catalana Sub-16, en 
la seva participació al Cam-
pionat d’Espanya disputat el 
cap de setmana passat - dis-
sabte i diumenge - a les pis-
tes de Cuenca.
Elsa Alías era 4a en llança-
ment de Martell, amb un mi-
llor intent de 38,68 m., prova 
dominada per l’atleta Andrea 
Sales – Comunitat Valenciana.

La Selecció Catalana es va 
proclamar sots campiona 
estatal en femenines, amb 
242 punts, a només 7 punts 
d’Andalusia, guanyadores 
amb 249 punts, i eren 3eres 
les atletes de la Comuni-
tat Valenciana amb 239,5 

punts, mentre en masculins 
Catalunya era 3a amb 255 
punts, darrera d’Andalusia, 
guanyadors amb 278 punts, 
i de la C. Valenciana, 2ns 
amb 275 punts, entre 17 
seleccions autonòmiques  
participants.

Elsa Alías (CAI), sotscampiona 
d’Espanya Sub-16 amb Catalunya

ATLETISME / LA VEU

Dissabte  passat es dis-
putava a les pistes 
de Granollers la 2a 

Jornada del Campionat de 
Catalunya de Tardor de Pro-
moció,  amb organització del 
C.A. Granollers i de la FCA. 
Hi van participar 2 atletes de 
categoria Sub-14 del CAI Pe-
tromiralles/Jocnet, amb una 
molt destacada actuació glo-
bal.
Aleix Sánchez s’imposava en 
el Salt d’Alçada, amb un mi-
llor intent de 1,47 m. i era 4t 
en Triple Salt, amb un millor 
salt de 9,87 m., classi�cant-se 

per a la �nal d’ambdues pro-
ves.
Jordi Pastor era 2n en el llan-
çament de Pes, amb un millor 
intent de 10,12 m., classi�-
cant-se igualment per a la �-
nal corresponent.

Dissabte, 3a Jornada del 
Campionat de Catalunya de 
Tardor, a Igualada
Aquest proper dissabte es 
durà a terme la 3a Jornada del 
Campionat de Catalunya de 
Tardor de Promoció, a l’Esta-
di Atlètic Municipal d’Iguala-
da, en jornada de matí,  amb 
l’organització conjunta del 
CAI Petromiralles i de la Fe-

deració Catalana d’Atletisme.
Competiran en aquesta 3a 
jornada els atletes  mascu-
lins i femenins de Sub-16, 
entre ells un  grup d’atletes 
del Club Atlètic Igualada 
Petromiralles/Jocnet. La 
jornada començarà a les 10 
del matí amb 6 proves si-
multànies i  finalitzarà apro-
ximadament a les 13,30 h. 
amb els 300 m.ll. femenins.                                                                  
Com en totes les competi-
cions actuals, per entrar a 
l’Estadi Atlètic caldrà passar 
els controls preceptius i res-
pectar estrictament les nor-
mes per a la prevenció de la 
covid-19.

Aleix Sánchez (CAI), 1r en alçada a la 
2a jornada del Campionat de Tardor
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU

Avui divendres 15 d’oc-
tubre s’estrena a Igua-
lada la quarta pro-

ducció del Teatre de l’Aurora, 
l’obra familiar Per què balla en 
Jan Petit?. Dirigida per Joan 
Arqué, amb dramatúrgia de 
Salvador S. Sánchez, amb un 
repartiment format per Mari-
ona Ginés, Roger Julià i Ireneu 
Tranis i amb música de Judit 
Farrés.
L’obra, recomanada a infants 
a partir de 5 anys, narra la ve-
ritable història de la popular 
cançó infantil: el líder d’una 
revolta que va desa�ar al po-
derós rei francès.
Tres trobadors de llegendes, 
que recorren el món cercant 
antigues històries, viatgen a 
Vilafranca de Roergue, un 
poble situat a l’antiga regió 

d’Occitània, per descobrir-nos 
la veritable història d’en Jan 
Petit. I és que el protagonista 
de la popular cançó infantil 
que tothom ha ballat no va ser 
un bufó ni un joglar: va ser 
un barber occità que va lide-
rar una revolta popular sense 
precedents que va desa�ar a la 
poderosa monarquia francesa.
Com va aconseguir un barber 
que un país oprimit s’aixequés 
contra els abusos del rei fran-
cès? Ho descobrirem a Per què 
balla en Jan Petit? Una obra 
sobre el valor i la dignitat d’un 
poble explotat. Una fascinant 
història feta cançó en un mun-
tatge que captivarà a grans i 
petits.

El Teatre de l’Aurora: espai 
de creació
A més de l’exhibició d’arts es-
cèniques, el Teatre de l’Aurora 

El Teatre de l’Aurora estrena “Per què balla en Jan Petit?”, 
la seva nova producció familiar

es dedica a la producció d’es-
pectacles principalment diri-
gits a tots els públics. Per què 
balla en Jan Petit és el quart es-
pectacle de creació pròpia del 
Teatre de l’Aurora i el tercer de 
gènere familiar. Després d’es-
trenar L‘amic retrobat (2020), 

un espectacle per a tots els pú-
blics que ha estat molt aplau-
dit pel públic i la crítica i dos 
espectacles de teatre familiar, 
La casa perduda (2017) i El 
Comte Arnau (2015). Ante-
riorment, el Teatre de l’Aurora 
ha participat en la producció 

de 20 espectacles, especial-
ment de companyies de teatre 
infantil i familiar professio-
nals locals.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Per què 
balla en Jan Petit?, tindran lloc 
el divendres 15 d’octubre a les 
20 h i el diumenge 17 d’octu-
bre a les 12 h i a les 18 h. Des-
prés de la funció de divendres 
els espectadors podran com-
partir les seves opinions en 
una tertúlia que obrirem amb 
els membres de la companyia. 
Les entrades tenen un cost de 
8 € i 6€ (amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. Més informa-
ció a www.teatreaurora.cat.

LLIBRES / LA VEU

Dins el cicle “Lectu-
res Universals”, Òm-
nium Anoia ha or-

ganitzat un acte per donar a 
conèixer la literatura japonesa 
a través de Yukio Mishima, 
l’autor del llibre Confessions 
d’una màscara, editat per 
Adesiara.
La presentació del llibre tin-
drà lloc el dilluns 18 d’octu-
bre, a 2/4 de 8 del vespre, a 

la Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí i comptarà amb la 
participació d’Albert Nolla, 
traductor de l’obra del japonès 
al català, i de Jordi Raventós, 
editor d’Adesiara. No és ne-
cessari con�rmar l’assistència, 
però hi haurà aforament limi-
tat per ordre d’arribada.
L’activitat estarà emmarcada 
en el Tríptic japonès de lite-
ratura, cinema i gastronomia. 
A banda de la presentació del 
llibre, també es va fer la pro-

jecció de la pel·lícula Madres 
verdaderas, de Naomi Kawa-
se, ahir dijous, al CineClub de 
l’Ateneu Igualadí, en dues ses-
sions: a les 20h doblada i a les 
22h subtitulada.
Pel que fa a la gastronomia, de 
l’11 al 18 d’octubre, els restau-
rants Bitok, Cafè de l’Ateneu i 
Cor Verd d’Igualada oferiran 
diversos plats de gastronomia 
japonesa.
D’altra banda, �ns aquest di-
vendres dia 15 encara es pot 

visitar a la seu d’Òmnium 
Anoia –a la Sala l’Emprem-
ta del carrer de Santa Maria, 
12- una exposició de foto-
grafies amb motiu del quart 
aniversari del referèndum: 
“L’1-O en imatges. Ho tor-
narem a fer!”. Es tracta d’una 
mostra col·lectiva de cinc fo-
tògrafs a l’Anoia que presen-
ta moments viscuts durant 
l’1 d’octubre a la comarca, i 
es pot veure de dilluns a di-
vendres de 19h a 20:30h.

Òmnium Anoia convida a viure una experiència japonesa de 
literatura, cinema i gastronomia

CULTURA / LA VEU

Dilluns a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu 
David Vila explicarà “L’efecte 
papallona. Una aproximació 
meteorològica i cultural”.
La teoria del caos explica el 
funcionament de sistemes 
dinàmics que, en determi-
nades condicions, poden 
experimentar grans canvis a 
partir d’una alteració inicial 
aparentment insigni�cant. 

És allò que popularment es 
coneix amb el nom d’efecte 
papallona: el moviment de les 
ales d’una papallona pot pro-
vocar un huracà a l’altra part 
de món. Realitat o �cció?
D’això parlarem en aques-
ta conferència, en la qual, a 
partir de la geologia, la me-
teorologia, la història, la pin-
tura i la literatura, farem un 
viatge des d’un dels volcans 
més actius d’Indonèsia �ns a 
una mansió a la vora del llac 

“L’efecte papallona. Una aproximació 
meteorològica i cultural” a l’AUGA

Léman, acompanyant escrip-
tors i artistes que ens demos-
traran que la línia que separa 
el món real del màgic és, ras i 
curt, inexistent.

RESTAURANT 
D’IGUALADA NECESSITA:

Enviar currículum:
restaurant.igualada@gmail.com

- CAMBRER/A 
AMB EXPERIÈNCIA

- AJUDANT/A DE CUINA 
AMB EXPERIÈNCIA

Imprescindible parlar català, bona presència, 
i experiència demostrable.

JORNADA DE DIMECRES A DIUMENGES
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TEATRE / LA VEU

El grup La Xarxa d’Igua-
lada continua amb la 
programació d’especta-

cles per a tota la família. Per 
al proper diumenge 17 d’octu-
bre, a ¼ d’1 del migdia ha or-
ganitzat una representació de 
La faula de l’esquirol, el darrer 
espectacle de La Baldufa. Una 
faula que pretén fer-nos re�e-
xionar sobre el món en què 
vivim. L’espectacle tindrà lloc 
al Teatre Municipal l’Ateneu. 
La companyia està formada 
per Carles Pijuan, Enric Bla-
si, Emiliano Pardo i Ferran 
López. La direcció és de Jokin 
Oregi, que també n’és l’autor 
conjuntament amb la compa-
nyia. Carles Pijuan ha fet l’es-
cenogra�a, i el vestuari, Rosa 
Solé. La música és d’Òscar 
Roig i el disseny d’il·lumina-
ció de Miki Arbizu. El pianis-
ta en escena, Pau Elias. 
El preu de les entrades és de 
7 € i de 5 € per als socis de La 
Xarxa. Les entrades es poden 
comprar a https://teatremu-
nicipalateneu.cat/la-xarxa.

La faula de l’esquirol
El gran eriçó viu plàcidament 
a l’ombra d’un gran roure, i  té 
cura dels seus mentre gaudeix 
del seu raconet de món. Un 
dia, però, aquesta pau es veu-
rà pertorbada per l’arribada 
d’un esquirol amable, trapella 
i juganer. La seva convivència 
no serà fàcil. Descobrirem un 
eriçó esquerp i protector, i un 

esquirol amb ganes de saber i 
de compartir.
Una de les característiques de 
les faules és que sempre aca-
ben amb una conclusió mo-
ral. Així doncs, de què ens vol 
parlar La faula de l’esquirol? 
Amb aquest espectacle, La 
Baldufa us proposa pensar, 
re�exionar i aprofundir sobre 
la diferència i el mestissatge. 

La Xarxa porta “La faula de l’esquirol”, de La Baldufa, al 
Teatre Municipal l’Ateneu 

L’eriçó i l’esquirol són molt 
diferents, però tenen in�nitat 
d’oportunitats per aprendre i 
compartir plegats.

La Baldufa, companyia de 
comediants
La companyia de comedi-
ants La Baldufa va néixer a 
Lleida l’any 1996. Entre els 
seus objectius hi ha la volun-

tat d’oferir espectacles d’alta 
qualitat artística, i crear es-
pectacles multidisciplinaris 
utilitzant el màxim de recur-
sos teatrals.  Fa teatre per a 
tots els públics, especialment 
adreçats als infants. Uns es-
pectacles compromesos amb 
valors com la solidaritat, la 
tolerància i el respecte. 
Durant aquests anys ha creat 
una quinzena d’espectacles: 
El Baró de Munchausen, El 
llibre Imaginari, Cirque Déjà 
Vu, El Príncep Feliç, Guillem 
Tell, Pinocchio, Safari, Mon 
pare és un ogre, Bye, Bye Con-
fetti) o bé itinerants (Drago, 
Zeppelin), o instal·lacions 
(Nautilus) aptes per a tots els 
públics. Amb els seus mun-
tatges han aconseguit premis 
al FETEN de Gijón, la Fira de 
Titelles de Lleida, però tam-
bé a  Barcelona, Tarragona, 
Múrcia i Nerja, entre altres. 
El darrer i més important el 
Premio Nacional de Artes 
Escénicas para la Infancia y 
la Juventud 2020 atorgat pel 
Ministeri de Cultura.

MÚSICA / LA VEU

Una pluja torrencial i 
inoportuna va obligar 
a suspendre del con-

cert “Josquin&Sax” que s’havia 
d’interpretar per part de l’En-
semble O Vos Omnes el passat 
18 de setembre a Sant Magí en 
el tancament del desè aniver-
sari de les Nits Musicals de la 
Brufaganya. El proper dissabte 
dia 16, a les 9 del vespre, tin-
drem oportunitat d’escoltar el 
mateix concert.
L’Ensemble O Vos Omnes a ser 
fundat l’any 2011 pel director 
i compositor Xavier Pastrana. 
Amb una llarga experiència 
en la música coral i de forma-
ció transversal en el camp de la 
música clàssica, Xavier Pastra-
na ha aconseguit en poc temps 
situar Ensemble O Vos Omnes 
en un dels grups vocals de mú-
sica antiga de més projecció de 
Catalunya. De la passió per la 
música antiga neix la voluntat 
de connectar el seu repertori 
amb el món actual, fent de cada 
concert una experiència única, 
propera i commovedora per a 
tothom. Cadascun dels pro-

jectes de l’Ensemble, pretenen 
posar en valor la capacitat de la 
música antiga de dialogar amb 
la societat contemporània. Tre-
ballant en la recuperació, con-
textualització i creació de nous 
repertoris i formats, Ensemble 
O Vos Omnes proposa con-
certs i enregistraments sorpre-
nents i de gran rigor tècnic. Les 
seves interpretacions de mú-
sica barroca han estat lloades 
per la premsa especialitzada, 
tant en les obres de gran format 
com en les de petita factura. 
També han cridat l’atenció les 
seves interpretacions de mú-

sica contemporània, que han 
estat reconegudes per compo-
sitors de renom com Bernat 
Vivancos o Joan Magrané. La 
capacitat de combinar precisió 
tècnica amb un so distintiu i 
d’una gran musicalitat és el se-
gell que ha portat l’Ensemble 
O Vos Omnes a ser considerat 
un grup únic en la seva espe-
cialitat.
Josquin des Pres (1450-1521) 
va ser el compositor més gran 
del renaixement i la seva fama 
no es va eclipsar �ns que la 
música barroca no va dominar 
el panorama musical europeu. 
Al seu temps era tan conegut i 
cèlebre com després ho serien 
Beethoven, Bach o Mozart.
El concert es farà a l’interi-
or del santuari de Sant Magí i 
començarà a les 9 des vespre. 
Podeu reservar entrades a la 
web www.brufaganya.cat  o bé 
excepcionalment als telèfons 
659.44.34.67 / 616.43.36.87
Com ja és costum durant la 
tarda podreu berenar a les tau-
les que l’organització posarà a 
l’esplanada del santuari i des-
prés del concert hi haurà xoco-
lata desfeta per a tothom.

“Ensemble O Vos Omnes” a les Nits 
Musicals de la Brufaganya SARDANES / LA VEU

Recordem de nou que es rea-
litza el curset de sardanes
Tornem a recordar que s’ha 
iniciat de nou el curset de sar-
danes que organitza gratuïta-
ment l’Agrupació Sardanista 
d’Igualada i que es porta a ter-
me a la planta baixa de l’Espai 
Cívic Centre cada dimecres, 
entre les 17:00 i les 18:30 h.; i 
son convidades totes les perso-
nes, amants de la nostra dansa. 
Obligatori l’ús de mascareta.
S’inicià el curset el passat 15 
de setembre i acabarà el 15 de 
juny de 2022. Per més informa-
ció trucar al tel. 618 978 733

De nou torna la loteria de Na-
dal
Ha passat ja un any i s’apropen 
de nou les festes nadalenques, 
i amb elles també el sorteig de 
la loteria de Nadal; per això 
l’Agrupació Sardanista d’Igua-
lada vol temptar de nou la sort 
posant a la disposició de tot-
hom les butlletes del número 
34.591, les quals poden ser ad-
quirides al preu de 5 € a dife-
rents establiments de la nostra 
ciutat, també a algun membre 
de la junta o bé telefonant al 

618978733.

Ballades de sardanes a Igua-
lada
La junta de l’agrupació està tre-
ballant per portar a bon terme 
el projecte de fer dues ballades 
aquest any: una el proper diu-
menge 31 d’octubre, tot coin-
cidint amb la tradicional Fira 
de Antiguitats; tindríem entre 
nosaltres la cobla Ciutat de 
Terrassa.
La segona seria el dissabte 18 de 
desembre, a favor de la Marató 
de TV3, que aquest any «tren-
carà murs per la salut mental», 
esperem que amb aquesta ba-
llada donar un exemple de soli-
daritat i tota la ciutat, balladors 
i no balladors, facin la seva 
aportació i poder així ajudar al 
tema tant punyent i a la vega-
da poc conegut com és la salut 
mental; en aquesta ballada te-
nim assegurada la visita de la 
prestigiosa cobla de La Ciutat 
de Girona.
Això sí, les ballades es fa-
ran sempre que l’Ajuntament 
d’Igualada doni el seu vist i 
plau; esperem que sia veritat; 
també es guardaran totes les 
mesures en vigor pel que fa a la 
pandèmia. 

Aires sardanistes
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   EXPOSICIONS

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

L’ATELIER DELS 
SENTITS
Sílvia Guillén.
Tornar a l’essència. Tècniques manu-
als ancestrals. Connectar amb la Mare 
Terra amb els tempos i cicles de vida. 
Ceràmica artística aixecada a mà.

De l’1 al 31 d’octubre a la sala d’expo-
sicions de La Gaspar

VIDES
Ainoa Sillero.
Vides és un recull d’il·lustracions de 
dones, dones plenes de vida. Elles plas-
men en les seves penetrants mirades 
cadascun dels seus pensaments, per-
què 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 fotogràfica per trencar 
tòpics i conèixer la realitat de les 
dones d’aquest país africà. Dins 

CULTURA / LA VEU

E l passat cap de setma-
na se celebraren arreu 
d’Europa les Jornades 

Europees de Patrimoni, una 
iniciativa del Consell d’Eu-
ropa i de la Comissió Euro-
pea, que se celebren a Cata-
lunya des de l’any 1991 sota 
l’auspici de la Generalitat de 
Catalunya.
Per quart any consecutiu els 
Amics de Sant Magí han or-
ganitzat visites guiades a la 
Brufaganya, sigui explicant 
la història del santuari, el 
seu patrimoni arquitectònic 
o l’aigua com a element aglu-

l’Octubre Solidari.
Del 5 al 25 d’octubre a l’Espai Cívic 
Centre

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

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

RAIMON PANIKKAR: 
VIURE L’AVENTURA 
INTERCULTURAL
Exposició virtual. Podreu “visitar” un 
camp de persones refugiades al Líban 
amb ulleres de realitat virtual. 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 vitals 
i literàries de Josep Carner.
Fins al 15 d’octubre al vestíbul de la 
Biblioteca Central

tinador de moltes tradicions 
i devocions.
Aquest any els aliments que 
es consumien al convent dels 
dominics els segles XVII i 
XVIII han estat el punt cen-
tral de les jornades. La re-
cerca feta en diverses fonts 
arxivístiques, especialment 
de l’Arxiu Història Arxidio-
cesà de Tarragona, ha acon-
seguit esbrinar qui menjava 
a Sant Magí, què menjaven, 
on es compraven els ali-
ments i finalment el seu cost 
econòmic. 
Tot basat en una ordre que 
el prior va donar a un frare 
perquè portés els comptes i 

ho anotés tot i que va que-
dar registrada al “Llibre de la 
fundació del convent de Sant 
Magí” recentment editat. 
Tota l’explicació es donava a 
través d’un audiovisual que 
es feia ala baixos de la Casa 
de l’Ermità, al costat mateix 
del santuari.
La cirereta final de la jorna-
da era la possibilitat de tas-
tar personalment alguns dels 
aliments que s’havien expli-
cat anteriorment: vi piment o 
hipocràs, menjar blanc, sopa 
verda, pitança de moltó o 
freixura que havien preparat 
amb molta cura els volunta-
ris dels Amics de Sant Magí.

Èxit de les Jornades Europees de Patrimoni a Sant Magí

Els aliments propis del segle XVII preparats FOTO: Joan Solé

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



34 |  CULTURA Divendres, 15 d’octubre de 2021

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

Història de la Fotografia a Igualada 
i de l’Agrupació Fotogràfica.

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

PRINCIPIS DE 1930
UNA SECCIÓ DE L’ANTIGA RAMBLA DE SANT PERE MÀRTIR, l 

ANOMENADA, DES DE L’ANY 1925, 
RAMBLA DEL GENERAL VIVES.

En primer pla, la finca modernista assentada sobre el Passatge d’en Vives, 
un cognom referit a Joan Vives, empresari blanquer d’Òdena i reconegut 
propietari de la finca i les vinyes de Can Macià.

El nom de Rambla del General Pere Vives Vich (1858 1938) li va ser concedit 
des del moment en què aquest general va ser nomenat �ll predilecte de la 
ciutat, el 1925.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora i fotògrafa.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i 
Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Ma-
terial recentment digitalitzat.

FOTOGRAFIA / C. PLANELL

Des de l’Agrupació Fo-
togrà�ca d’Igualada, 
i en el marc d’uns 

dies que estem de celebració 
d’aniversari, també ens com-
plau de commemorar que, 
aquest 2021, es compleixen 
deu anys des que, en memò-
ria d’un dels nostres funda-
dors Josep Pomés Jorba, de 
comú acord entre aquesta 
Agrupació i el seu �ll Josep 
Maria Pomés es va resoldre 
d’instituir el “Premi Especial 
Contrallum”, bo i assumint 
aquest darrer el paper de pa-
trocinador i encarregat de 
lliurar l’esmentat trofeu.
A propòsit del interès aquest 
premi, també cal subratllar 
que, dins de la mateixa orga-
nització del Trofeu Ibèric, a 
partir de 1992, es va instituir 
la creació del “Premi Millor 
Paisatge” d’aquest certamen; 
una resolució que, en aquest 
cas, honora la memòria d’un 
altre dels nostres fundadors, 
en Ramon Godó Franch; un 
premi que avui està patroci-

nat pel seu �ll, Josep Maria 
Godó, qui també en fa l’entre-
ga a l’acte de lliurament.
Un fet novedós és que, des de 
l’any 2016, aquests concur-
sos van passar a ser digitals 
i d’àmbit internacional. En 
conseqüència, les dues con-
vocatòries van agafar un gran 
renom atès que hi van co-
mençar a participar fotogra-
�es i fotògrafs de tot el món.

L’AFI prepara la 71a 
edició del Trofeu Ibèric 
(Trofeu Pell)

FOTOGRAFIA / LA VEU

Setanta participants i gai-
rebé dues-centes obres 
van presentar-se al Con-

curs de Fotogra�a convocat 
per l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Agrupació Fotogrà�ca d’Igua-
lada coincidint amb la 25a edi-
ció de l’European Balloon Fes-
tival celebrat el passat mes de 
juliol. Fins el dia 24 d’octubre 
les obres guanyadores i les se-
leccionades ja es poden veure 
a la Sala Municipal d’Exposici-
ons d’Igualada.
L’acte de lliurament de premis 
va tenir lloc, en format molt 
reduït, el passat 8 d’octubre, 
amb la presència dels regidors 
de l’Ajuntament d’Igualada Mi-

quel Vives, Patrícia Illa i Pere 
Camps, membres de l’Agrupa-
ció Fotogrà�ca d’Igualada i de 
les empreses col·laboradores 
del concurs.
El primer especial Ajuntament 
d’Igualada a la millor col·lecció 
de tres fotogra�es va ser pel 
fotògraf Pepe Moyano Llamas, 
de Manresa, per la sèrie “Per-
formance al Museu de la Pell”. 
Es va endur 500€ i un trofeu de 
l’Ajuntament d’Igualada.
El primer premi del concurs, 
dotat amb 500€ i un trofeu Ul-
tramagic, se’l va endur Carles 
Alasraki Alberti, de Santa Fe 
del Penedès, per la fotogra�a 
“Entre Globus”. El segon pre-
mi, dotat amb 250€ i un trofeu 
Events, va ser per l’obra “Gau-

dim” de Víctor Barroso Ro-
mero, de Vilanova del Camí. I 
�nalment, els tres tercers pre-
mis van ser per Marc Quintana 
Bosch d’Igualada, que es va en-
dur un vol en globus i el trofeu 
Globus Kon Tiki, per Andreu 
Noguero Cazorla de Sitges, 
que va guanyar un vol en glo-
bus i el trofeu Camins de Vent, 
i per Manel Marimon Gomis 
d’Igualada, que també es va en-
dur un vol en globus i el trofeu 
Anoia Balloons. El jurat estava 
format per tres persones assig-
nades per la Federació Catala-
na de Fotogra�a: Lluís Calle, 
Santi Bajona i Víctor Murillo.
L’exposició es pot visitar �ns el 
dia 24 d’octubre a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions.

Ja es pot visitar l’exposició de 
fotogra�es del Concurs de l’EBF
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MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquest diumenge a les 
12 del migdia, els Moi-
xiganguers d’Igualada 

celebraran la 27a Diada de la 
Colla, per fer-ho tornaran a la 
plaça de l’Ajuntament desprès 
de molts mesos d’absència de 
castells a les places d’Iguala-
da a causa de les restriccions 
marcades per la prevenció de 
la Covid.
Per fer encara més especial 
els Moixiganguers tornaran 
a la plaça acompanyats d’un 
cartell de luxe amb Els Cas-
tellers de Vilafranca i els Xi-
quets de Reus.
La presentació de la Diada de la 
Colla ha comptat amb la parti-
cipació del regidor de Cultura, 
Pere Camps, el president dels 
Moixiganguers, Oriol Solà i el 
Cap de Colla, Jordi Moreno.
Camps ha destacat la feina que 

han fet els Moixiganguers du-
rant aquest període en què no 
es podien fer actuacions. Una 
feina, ha matisat Camps, “no 
només d’assajos i de tècnica 
sinó també de trobada, de co-
hesió i d’unitat per mantenir 
ben viu el teixit de l’associació”.
El president, Oriol Solà ha 
posat en valor “la disposició 

Els Moixiganguers tornaran a la plaça de l’Ajuntament 
diumenge per celebrar la seva 27a Diada de la Colla

de tothom a seguir treballant 
i reunint-se ja fos de forma 
presencial o telemàtica durant 
aquests mesos”. Solà ha expli-
cat que la pandèmia a afectat 
a les colles castelleres obligant 
a molts mesos de total inacti-
vitat, ara les colles lluiten per 
recuperar el nivell assolit i en 
aquestes primeres actuacions 

cal recuperar sensacions i tor-
nar a reunir la massa social.
Jordi Moreno, Cap de Colla 
dels Moixiganguers, ha volgut 
remarcar com “s’han adaptat 
els assajos d’aquests últims 
mesos a la situació, molts d’ells 
només en grups de 25 perso-
nes i d’altres destinats a for-
mar a la quitxalla que ha anat 
creixent i renovant-se durant 
aquest temps”.
Pel que fa a la part més com-
petitiva de la diada, els cas-
tellers de Vilafranca han de-
mostrat ser la colla més en 
forma d’aquest inici sent la 
única colla que ha fet un cas-
tell de 8 �ns ara. Aquest diu-
menge s’espera que els castells 
de vuit tornin a la plaça de 
l’Ajuntament amb la possibili-
tat, depenent de com vagin els 
assajos de la setmana, que s’hi 
afegeixin els Moixiganguers.

LLIBRES / LA VEU

“He après que les presons 
no haurien d’existir, 
perquè no funcionen”. 

Colpeix aquesta contundent 
afirmació de Carme Forca-
dell escrita quan ja enfila les 
pàgines finals del seu llibre 
“Escrivim el futur amb tinta 
lila”, editat per Destino i que 
presentarà el dijous 21 d’oc-
tubre a les 19.00 h a La Lliga 
de Capellades.
Al llibre, Forcadell planteja 
què ha après dins les succes-
sives presons per on ha pas-
sat des de la primera entrada, 
el març del 2018, fins pocs 
dies abans de la seva sorti-
da de presó. És fonamental 
el color que apareix al títol, 
el lila, el color que tan lli-
gat està avui amb la realitat 
feminista, l’enfocament i la 
mirada que l’autora prioritza 
i posa en valor al llarg de les 
pàgines. “Un llibre profun-
dament feminista”,
La presentació que es durà 
a terme a La Lliga de Cape-
llades que comptarà amb la 
presència de la Carme For-
cadell, presidenta del Parla-
ment del 2015 al 2018, que 
conversarà amb Anna Ma-
ria Xaus, regidora d’esports 
i Marta Alarcón, regidora 
d’acció social i salut.
Per assistir a l’acte ús pre-
guem confirmar assistència 
al WhatsApp 607 38 24 87.

Carme Forcadell 
presentarà el seu 
últim llibre a 
Capellades

El dijous 21 d’octubre a 
La Lliga de Capellades 
es presentarà “Escrivim 
el futur amb tinta lila”

CULTURA / LA VEU

L’Associació La MaCa 
segueix fomentant la 
creació i la instal·lació 

del talent jove al barri del Rec 
d’Igualada, i un any més en 
col·laboració amb l’Escola Mu-
nicipal d’Art i Disseny, La Gas-
par, han atorgat la Beca Manel 
Caro, que duu el nom d’un dels 
principals impulsors de la de-
fensa patrimonial del barri del 
Rec.
La guanyadora d’enguany ha 
sigut l’exalumna de La Gaspar, 
Denise Labairu, que va �nalit-
zar els seus estudis com a Tèc-
nica d’Arts plàstiques i Disseny 

en Grà�ca publicitària el pas-
sat 2020. Actualment, Labairu 
es troba cursant un Postgrau 
en UI/UX Product Design 
a l’IEBS Business School. La 
beca consisteix en una residèn-
cia gratuïta d’un any a l’Espai 
Creatiu de La Maca, on podrà 
tenir el seu propi espai i estudi 
en un coworking, alhora que 
podrà gaudir del suport i as-
sessorament dels professionals 
que ja l’habiten.
L’Espai Creatiu de La MaCa 
està situat en un antic magat-
zem adober del barri del Rec 
i és un dels espais recuperats 
que van formar part de l’expo-
sició ‘Rec Districte Cultural. 

Un barri en transformació’ que 
va acollir el Museu de la Pell 
aquest passat estiu. La fàbrica, 
de tres plantes, és actualment 
un espai creatiu multidisci-
plinari que acull una vintena 
de freelances i empreses, totes 
elles vinculades al món del 

Denise Labairu guanya la 
tercera Beca Manel Caro

disseny, la cultura, les arts i la 
tecnologia. És un espai col·la-
boratiu, basat en valors com la 
cooperació, la innovació social 
i el coneixement compartit, i 
un dels màxims exponents de 
la transformació que està vi-
vint el barri del Rec d’Igualada.

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Jo que sóc xic en vers, t’ho dic”, d’Ita Molins; 
una immensa manifestació d’afecte i tendresa 

A tès que la setmana passada, es va dur a ter-
me, a la Biblioteca Central d’Igualada, l’acte 
de presentació del llibre-poemari infantil 

“Jo que sóc xic, en vers t’ho dic”, de l’autora iguala-
dina Ita Molins; un esdeveniment al qual –jo- perso-
nalment estava convidada a participar-hi i per raons 
de salut vaig haver d’excusar la meva presència. Ara, 
amb aquest escrit, i sumant-me a les companyes as-
sistents a la presentació, la ponent Claudia J. Torres 
en qualitat d’il·lustradora de l’obra, i la Núria Freixa, 
redactora de l’epíleg; en la meva condició de prolo-
guista em sento del tot compromesa a fer una co-
municació pública sobre l’abast i el capital interès 
d’aquesta obra.
Vagi per davant -i en això em reitero- que més enllà 
de ser un motiu de satisfacció haver escrit el prò-
leg d’aquest llibre, sobretot  m’agradaria ajustar les 
meves paraules a transmetre amb encert tot el que 
aquest magní�c llibre de contes es proposa. Així, 
doncs, ens trobem davant d’una obra de la qual l’au-
tora, Ita Molins, ja ha participat com a coautora en 
altres publicacions, al seu torn que ha estat mereixe-

dora d’alguns premis literaris a Casa Nostra. Però  és 
especialment la seva trajectòria professional, com a 
mestra d’Educació Infantil i Primària, el fet que més 
ha contribuït, al costat de la seva maternitat, a què 
precisament aquesta obra adreçada a la infantesa 
abracés un ampli ventall d’edats. I, per a aquest �ta 
pren com a punt de partida un concepte molt global 
de la vida en família bo i posant en valor tot allò que 
més atrau i més feliços fa als infants. A�oren, en con-
seqüència els sentiments referits tant als membres 
més directes del nucli familiar, com als animals que 
els acompanyen, i per què no a l’entorn natural que 
els és més proper. Situacions i vivències estretament 
lligades a la infància, que endemés de transmetre 
sentiments vius també exalten emocions.
Redactat en lletra lligada, un recurs grà�c que per-
met apro�tar l’espai textual per a una harmoniosa 
convivència amb unes suggeridores il·lustracions, 
fan que tinguem a les nostres mans un llibre molt 
especial, on tots els relats, expressats des de la veu 
indistinta d’un nen o un nena, parlen de les diferents 
seqüències del dia a dia de les criatures, és a dir, 

aquells successos quotidians que van 
des de les seves rutines �ns a l’experi-
ència viscuda en algunes dates senya-
lades; capítols de vida on s’entreveuen 
totes les manifestacions de l’amor.
És cert que aquest tipus de literatura 
infantil i juvenil escrita en poesia no 
sol ser molt abundant, amb la qual cosa 
és d’agrair l’oportunitat que l’editorial 
Neopàtria concedeix a aquest llenguat-
ge poètic. Tanmateix, no cal dir, per la 
seva part, la tasca duta a terme per la 
il·lustradora del llibre, Clàudia J. Tor-
res, uns dibuixos i uns delicats colors 
que realment representen i amplien el 
contingut de la lectura, a tothora dei-

xant anar un munt de possibles interpretacions no 
copsades d’un cop d’ull. Àdhuc, tot el contingut té 
un brodat epíleg de la mà de la Núria Freixa, mestra 
i escriptora de llibres de poesia infantil, a l’hora de 
subratllar -en aquest apartat �nal- la importància de 
poder comptar amb un llibre que permet arribar a 
moltes edats; en una etapa en què la poesia té escassa 
presència a les aules.
En de�nitiva, una obra tractada amb amor; una im-
mensa manifestació d’afecte i tendresa dels que se’n 
serveix l’autora per a comunicar la felicitat i l’alegria 
d’una mainada abocada a un caminar que es mou 
entre la capacitat innata per a descobrir i deixar-se 
enlluernar amb la màgia i la fantasia del món que 
l’envolta. I al cap i a la �, una obra que possiblement 
perdurarà i �ns i tot arribi a formar part de la his-
tòria dels llibres que els infants llegeixin en el futur.

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa
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AGENDA

Música Piera-Els Hostalets amb l’actuació 
al piano d’Antoni Besses i de la soprano  
Marina Klimova, que interpretaran temes 
de Mozart, Schubert, Brahms, Mompou i 
del propi Besses.
Diumenge a les 7 de la tarda a l’auditori 
Cal Figueres

VISITA GUIADA 
Piera 

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

MÚSICA 
Calaf 

Audició de sardanes a càrrec de l’Orques-
tra Internacional Maravella. Un espectacle 
amb cantants i solistes de l’orquestra Mara-
vella al complet, efectes visuals, coreogra-
�es, i 100% en directe.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia a la plaça 
Barcelona 92

MÚSICA 
Calaf 

Concert Orquestra Internacional Marave-
lla. Un concert evolutiu de la música popu-
lar des dels anys cinquanta �ns a la música 
actual. Un recorregut per estils tan diver-
sos com el swing, la música llatina, el rock 
& roll, la música disco o el funk
Diumenge a les 7 de la tarda al Casino

DILLUNS 18

XERRADA 
Igualada 

David Vila parlarà de “L’efecte papallona”. 
El moviment de les ales d’una papallona 
pot provocar un huracà a l’altra part del 
món. Realitat o �cció?. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

DIVENDRES 15 

TEATRE 
Igualada 

“Per què balla en Jan Petit?” el nou espec-
tacle per a tots els públics de la Cia. Teatre 
de l’Aurora, després d’haver estrenat amb 
èxit El Comte Arnau (2015) i La casa per-
duda (2017).
Divendres a les 8 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “Tous i les seves ma-
sies 2 i 3”. La touenca Elisa Vidal continua 
amb la seva recerca de les masies de Sant 
Martí de Tous i presenta un nou volum..
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central

TAULA RODONA 
Piera 

“Fem front al TCA”. Taula rodona amb jo-
ves i famílies afectades pel Trastorn de la 
Conducta Alimentària i professionals de 
la psicologia i la nutrició.
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda a la sala 
polivalent del Foment.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Calaf 

Presentació del llibre ‘Te daré mis versos’ 
+ exposició fotogrà�ca ‘Exterior’. Presen-
tació a càrrec d’Antònia Raich Soriguera 
del poemari ‘Te daré mis versos’ d’Araceli 
López i de l’exposició fotogrà�ca ‘Exterior’ 
d’Isabel Esteva.
Divendres a les 7 de la tarda a l’Espai 
Carmen Arrojo.

TEATRE 
Òdena 

“La dona del tercer segona”. La dona del 
tercer segona és un monòleg. Una dona 
parla als seus veïns, i els demana un fa-
vor, un favor incòmode, un favor difícil de 
concedir. Una producció de Teatre Nu
Divendres a les 8 del vespre al Teatre Centre 
Unió Agrícola

DISSABTE 16

CONCURS DE TEATRE 
Piera 

Génesis Teatro de Peña Fragatina de Fraga 
posa en escena “Per les ganes d’heretar”, 
la tercera obra del certamen. Coincidint 
amb la Setmana de la Gent Gran, l’entrada 
serà gratuïta per a les persones majors de 
70 anys
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre 
Foment

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Calaf 

Presentació de llibre “Vésten En’Layre: 
Homenatge a Alexandre de Riquer”. A 
càrrec de Teresa Costa-Gramunt, Marta 
Pérez Sierra i els poetes autors del llibre.

Dissabte a les 6 de la tarda al Casino.

LECTURA DRAMATITZADA 
Vilanova del Camí 

Lectura dramatitzada del MONÒLEG 
“Anar a Saturn i tornar” A càrrec de Mercè 
Vaquero. Activitat en commemoració del 
Dia Mundial contra el Càncer de Mama.
Dissabte a les 12 del migdia a la Biblioteca 
l’Atzavara.

TEATRE 
Capellades 

“Partícules paral.leles” Una obra formada 
per tres històries entrellaçades, cosides 
amb un mateix �l temàtic: l’exploració de 
les relacions humanes al segle XXI. Premi 
Millor Espectacle a la 25a Mostra de Teatre 
de Barcelona 2020
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre la 
Lliga

DIUMENGE 17  

TEATRE 
Igualada 

“la faula de l’esquirol” de La Baldufa. Amb 
aquest espectacle, La Baldufa us proposa 
pensar, re�exionar i aprofundir sobre la 
diferència i el mestissatge. Organitza Xar-
xa Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE 
Igualada 

“Per què balla en Jan Petit?” el nou espec-
tacle per a tots els públics de la Cia. Teatre 
de l’Aurora, després d’haver estrenat amb 
èxit El Comte Arnau (2015) i La casa per-
duda (2017).
Diumenge a les 12 del migdia i a les 6 de 
la tarda al Teatre de l’Aurora

MÚSICA 
Els Hostalets de Pierola 

Continua el IV Festival Internacional de 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “Confessions d’una 
màscara” de Yukio Mishima.
Amb Albert Nolla (traductor de l’obra) i 
Jordi Raventós (editor de Adesiara).
Dilluns a 2/4 de 8 del vespre a la Sala de 
socis de l’Ateneu.

DIMARTS 19

XERRADA 
Igualada 

Cicle de conferències de l’arxiprestat Ano-
ia-Segarra. “Els fets dels apòstols: el que 
diu el llibre, com ho diu i per què” a càrrec 
de Jean Hakolimana, teòleg i biblista.
Dimarts a les 8 del vespre a l’església del 
Roser

XERRADA 
Òdena 

“Passat, present i futur del càncer de 
mama”. Xerrada informativa per parlar 
sobre la prevenció del càncer de mama, 
la importància de les mamogra�es de cri-
batge. A càrrec de Professionals experts 
de patologia de mama i psicooncòleg de 
l’AECC
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
l’Atzavara.

DIMECRES 20

HORA DEL CONTE 
Òdena 

Hola del conte i taller infantil. ““El tic tac 
de la natura” a càrrec de Barrina art. Reco-
nèixer les essències de la natura, el que ens 
explica al llarg del temps, el seu rellotge 
intern i altres curiositats
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblitoteca 
l’Atzavara.

DIJOUS 21

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “Sortir de la presó”
Amb Xavier Badia (voluntari de presos i 
co-autor del llibre) i Joana Domenech (vo-
luntaria de presons). Moderarà l’acte, Ma-
ria Enrich (escriptora).
Dijous a les 7 de la tarda a la sala d’actes 
de la Biblioteca Central

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Capellades 

Carme Forcadell presentarà el seu llibre 
“Escrivim el futur amb tita lila”. L’acte 
comptarà amb la presència de la presiden-
ta del Parlament del 2015 al 2018, que con-
versarà amb Anna Maria Xaus, regidora 
d’esports i Marta Alarcón, regidora d’acció 
social i salut.
Dijous a les 7 de la tarda a la Lliga
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Entre un thriller i una 
comèdia negra
A Tous •  Una joven prometedora

REDACCIÓ/ 

T othom parla de Cassie (Ca-
rei Mulligan) com una jove 
molt prometedora... Fins 

que un misteriós esdeveniment fa 
que el seu futur es desviï dels seus 
plans. No obstant això, res en la 
vida de Cassie és realment el que 
sembla ser, ja que la jove increïble-
ment intel·ligent i tentadoramente 
astuta que tots coneixen viu una 
vida secreta durant les nits.
Perseguida per un esdeveniment 

traumàtic en el seu passat, Cassie 
comença a venjar l’ocorregut de 
manera molt particular, fent-li-ho 
pagar a aquells homes que es creuin 
en el seu camí, amb la intenció d’es-
menar els errors del passat.
Sense ni esmentar la paraula, Una 
joven prometedora gira entorn del 
poder destructiu d’una violació. 
És el dit acusador de les dones, 
que aquí dirigeixen, protagonitzen 
i canten It’s Raining Men, Toxic, 
Angel of the Morning i inclús Stars 
Are Blind.

Al mar
Cicle Gaudí •  Les dues nits d’ahir

REDACCIÓ/ 

És la història de dues dones, 
Janis i Ana, que coincideixen 
a l’habitació d’un hospital on 

donaran a llum. Les dues són solte-
res i van quedar embarassades acci-
dentalment. Janis, de mitjana edat, 
no es penedeix i en les hores prèvies 
al part està pletòrica. L’altra, Ana, és 
una adolescent i està espantada, pe-
nedida i traumatitzada. Janis intenta 
animar-la mentre passegen com a 
somnàmbules pel passadís de l’hos-
pital. Les poques paraules que creuen 
en aquestes hores crearan un vincle 
molt estret entre les dues, que l’atzar 
s’encarregarà de desenvolupar i com-
plicar d’una manera tan rotunda que 
canviarà les vides d’ambdues.

Almodovar, a Madres paralelas fa un 
pas més enllà a l’hora de posar en 
pràctica la seva sobrietat estilística al 
mateix temps que desplega un meca-
nisme argumental molt arrelat al vol-
tant del trauma i les ferides del passat i 
del present. Així, la maternitat adqui-
reix un doble sentit, la de la dona que 
dóna a llum una vida nova, i la d’un 
país, España, que encara ha d’enterrar 
als seus morts. L’íntim i l’històric units 
en una abraçada poderosa a l’hora de 
connectar a diverses generacions a 
través del dol. A partir d’aquesta base 
constitutiva, Almodóvar desplega tota 
una sèrie de vasos comunicants per 
parlar dels nous models de família, de 
la sexualitat i la identitat, però sobre-
tot de la dona com a estendard sobre el 
qual se sustenta tota la nostra societat.

Almodóvar en estat pur
Estrena •  Madres paralelas

RICARD FUSTÉ / 

El dijous 21 d’octubre, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cinema i 
dintre del Cicle Gaudí, el Cine-

club presenta la producció del 2020 Les 
dues nits d’ahir, escrita i dirigida per 
Eudald Valdi Roca, Ignasi Àvila, Pau 
Cruanyes i Gerard Vidal Barrena.
Originada a partir d’un treball de � de 
grau de la Universitat Pompeu Fabra, 
la pel·lícula d’aquests quatre joves, in-
terpretada per Arnau Comas, Judit 

Cortina i Oriol Llobet, s’insereix en el 
prou codi�cat gènere de la road movie 
(un viatge, un cotxe), idoni per a les 
aproximacions generacionals. L’excusa 
de la fugida dels protagonistes (de casa 
seva, de la realitat que els envolta) és 
llançar al mar les cendres del seu amic 
Pol, mort recentment; el viatge, però, 
acaba per allunyar-los també de l’ob-
jectiu inicial.
Sorprenent per la seva naturalitat i 
frescor, la pel·lícula ha estat premiada a 
Màlaga i pel públic als Gaudí.



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.. . 

   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 ADDAMS 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.. 

UNA JOVEN PROMETEDORA
Regne Unit. �riller. De Emerald Fennell. Amb Carey Mu-
lligan, Bo Burnham, Alison Brie, Connie Britton,
Cassie tenia un brillant futur per davant �ns que un desa-
gradable incident va truncar la seva carrera. Ara res en la 
seva vida és el que sembla: és intel·ligent, audaç i viu una 
doble vida de nit. Cassie té l’oportunitat d’esmenar tot el que 
no va sortir bé en el seu passat... venjant-se dels culpables

   LAS LEYES DE LA FRONTERA
Espanya. Drama. De Daniel Monzon. Amb Marcos Ruiz, 
Begoña Vargas, Chechu Salgado, Carlos Oviedo
Estiu de 1978. Ignacio Cañas (Marcos Ruiz) és un estudiant 
de 17 anys introvertit i una cosa inadaptada que viu a Giro-
na. En conèixer al Zarco (Chechu Salgado) i a Tere (Begoña 
Vargas), dos joves delinqüents del barri xinès de la ciutat, es 
veu immers en una carrera imparable de furts, robatoris i 
atracaments. És la història en la qual Nacho es fa major, tra-
vessant la línia que hi ha entre el bé i el malament, entre la 
justícia i la injustícia... Adaptació de la novel·la homònima 
de Javier Cercas.
   VENOM: HABRÁ MATANZA
Estats Units. Ciència-�cció. De Andy Serkis. Amb  Tom 
Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson
Retorn de Eddie Brock (Tom Hardy), l’astut periodista i re-
porter que, després de quedar infectat, experimentarà radi-
cals canvis en el seu cos i adquirirà els poders del simbiont 
Venom, que usa a Brock com a hoste i li convertirà en un 
despietat i perillós súpervillano. En aquesta ocasió, Venom 
es retrobarà amb Cletus Cassady, més conegut com Carna-
ge, l’enemic més sagnant de la història de Spider-Man.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

MADRES PARALELAS 
Dv: 17:45
Ds: 20:30
Dg: 17:00
Dc: 17:15

SIN TIEMPO PARA MORIR 
Dv: 20:30
Ds: 17:00
Dg: 19:45
Dc: 20:00

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

1/VENOM: HABRÁ MATANZA
Dv a Dj: 17:00/19:30/22:00

2/SIN TIEMPO
Dv a Dj: 18:00/21:30
2/A TODO TREN. DESTINO AS-
TURIAS
Ds: 15:45
2/EL BEBÉ JEFAZO. NEGOCIOS 
DE FAMILIA
Dg: 15:45

4/ VENOM: HABRÁ MATANZA
Dv a Dj: 20:15/22:30
4/ MAIXABEL
Dv Dg Dt i Dj: 17:40
4/ LA PATRULLA CANINA
Ds: 15:50
4/ MEDITERRANEO
Ds Dll i Dc: 17;40
4/ BELLA Y EL CIRCO MAGICO
Dg: 15:50

5/VENOM: HABRÁ MATANZA
Dv Dll Dc i Dj: 18:30/21:00
Ds i Dg: 16:00/18:30/21:00
Dt: 18:30
5/ VENOM: HABRÁ MATANZA 
(VOSE)
Dt: 21:00

6/LA FAMILIA ADDAMS 2
Dv: 17:45
Ds i Dg: 16:10/18:15/20:20
Dll a Dj: 18:00
6/LAS LEYES DE LA FRONTERA
Dv Dll a Dj: 20:00
6/NO RESPIRES 2
Dv Dll a Dj: 22:40
6/SHANG-CHI Y LA LEYENDA...
Ds i Dg: 22:25

7/LAS LEYES DE LA FRONTERA
Dv Dll a Dj: 17:00
Ds i Dg: 16:50
7/MADRES PARALELAS
Dv Dll a Dj: 19:40
Ds i Dg: 19:25
7/DUNE
Dv Dll a Dj: 22:10
Ds i Dg: 22:00

8/EL BUEN PATRÓN
Dv a Dj: 17:10/19:45/22:20

ÒPERA: IL BARBIERI DI SIVI-
GLIA
Ds: 17:30
LA VIOLINISTA (CAT)
Dg: 17.30
UNA JOVEN PROMETEDORA
Dg: 19:20

Av. Manresa, 94 · Òdena
Tel. 620378904
De dilluns a diumenge de 10h a 15.30h
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA



Hi ha sèries molt més 
violentes. La qües-

tió és com arriba als 
nostres ulls, tota ella 
adornada i embolica-
da de colors vistosos, 

protagonistes que 
arriben al moll de 

l’os, un guió superb, 
original.

Nou episodis. Dispo-
nible a Net�ix. Cen-
tenars de jugadors 

amb problemes econòmics ac-
cepten una estranya invitació 
per competir en jocs infantils. 
Dins els esperen un premi 
temptador i desa�aments le-
tals...
És, sense cap dubte, la sèrie 
de l’any, i va camí de conver-
tir-se en la més vista de tots 
els temps, molt per damunt 
de Joc de Trons. El fenomen 
d’aquesta producció asiàtica té 
diferents condicions que jus-
ti�quen aquesta quali�cació, i 
no només és la violència de la 
qual tothom parla. És més, hi 
ha sèries molt més violentes. 
La qüestió és com arriba als 
nostres ulls, tota ella adorna-
da i embolicada de colors vis-
tosos, acurada estètica visual, 
protagonistes que arriben al 
moll de l’os, un guió superb, 
original, a l’entorn d’un pro-
blema creixent a la societat...
La premissa d’aquesta sèrie 
creada, escrita i dirigida per 
Hwang Dong-Hyuk, qui va 
trigar més d’una dècada en 
aconseguir que algú s’inte-
ressés en tirar-la endavant, és 
tan senzilla com atractiva: 456 
persones accepten formar part 
d’un joc, ja que a canvi poden 
aconseguir un milionari pre-
mi que els permet redreçar 

Les millors Sèries

El juego del calamar, la sèrie de moda
La creació sud-coreana dona molt a parlar arreu del món, però, més enllà de la violència pura i dura que conté, 
la sèrie és tota una crítica a com el capitalisme pot arribar a destrossar la humanitat

les seves vides. El problema és 
que es tracta d’una competició 
a vida o mort...
Aquí és quan estem davant 
d’una obra més estilitzada que 
sap com integrar l’acumula-
ció de cadàvers i la violència 
explícita sense arribar a caure 
mai en el mal gust.
Per aconseguir enganxar-te, 
Dong-Hyuk es basa en quatre 
elements primordials. El pri-
mer és la diversió, on funcio-
na la combinació d’un sentit 
de l’humor molt característic 
que delata l’origen coreà de 
la sèrie.  El segon és l’emoció. 
El creador sap molt bé quines 
tecles tocar per omplir les ne-
cessitats de la sèrie a nivell 
narratiu, però sense caure en 
l’error de convertir-los en me-
res peces dins del tauler. 
A partir del tercer episodi, 
guanya especial presència la 
seva vessant de crítica social, 

la tercera pota. L’eterna opo-
sició entre rics i pobres, amb 
els últims més aviat condem-
nats a una vida horrible que 
estan disposats a arriscar per 
la possibilitat de deixar de ser-
ho. Aquí un se’n recorda d’El 
Hoyo, pel·lícula espanyola que 
no es va convertir en un gran 
fenomen �ns a la seva arriba-
da al catàleg de Net�ix, just a 
la primera setmana del con�-
nament per la pandèmia de la 
covid-19. L’altre factor clau és 
el suspens, que permet dotar 
de més varietat a la història, la 
tensió està molt ben portada, 
sabent com crear la necessitat 
a l’espectador de seguir devo-
rant episodis.
Estem davant d’una sèrie 
que no et deixarà indiferent. 
De cap manera. La violència 
“gore”, amb sang a dojo -espe-
cialment en el primer episodi-  
es pot fer difícil d’aguantar... 
però tota la resta ho compen-
sa. No estàvem acostumats al 
cinema-televisió coreans (sort 

de Parásitos) però estem des-
cobrint veritables joies, amb 
actors que fan molt bon paper, 
guions sensacionals i una acu-
radíssima posada en escena 
que trobàvem a faltar. A El 
juego del calamar hi ha una 
mica de tot això, amb un fi-
nal sorprenent- que convida 
a, almenys, una segona tem-
porada. Sigueu forts i no us 
la perdeu. 
PD: els infants no l’haurien 
de veure. 

Estem davant d’una 
sèrie que no et 

deixarà indiferent. 
De cap manera. La 
violència “gore”, 

amb sang a dojo -es-
pecialment en el pri-
mer episodi-  es pot 
fer difícil d’aguan-
tar... però tota la 

resta ho compensa. 
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Tota la informació de la teva comarca en un clic



Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

ESGLÉSIA 
DE SANTA MARIA

Santa Maria de Miralles

El terme municipal de 
Santa Maria de Mira-
lles, de 25,04 km 2 , és 

situat al sector SW de la co-
marca, a tocar de les comar-
ques de la Conca de Barberà i 
l’Alt Camp. Limita a l’oest amb 
Bellprat, al nord amb Sant 
Martí de Tous, al nord-est amb 
Santa Margarida de Montbui i 
Orpí, al sud-est amb la Llacu-
na i al sud-oest amb Querol i 
Pontils. En forma l’eix la vall 
de la riera de Miralles o de 
Carme, a�uent per la dreta 
de l’Anoia, que corre entre els 
contraforts de la Plana d’An-

cosa i la serra de Miralles, on 
es destaquen el cim de l’Agulla 
Grossa de Miralles (867 m) i 
el turó on s’alcen l’antic castell 
i l’església que donen nom al 
terme. No hi ha cap nucli urbà 
de població. El sector de Sant 
Romà ha esdevingut centre 
administratiu del municipi, 
que comprèn un gran nombre 
de masies esparses. El cens de 
2020 parla de 119 habitants.
La població de Santa Maria de 
Miralles s’originà a recer del 
castell, que formava part de la 
xarxa d’edi�cacions de la Mar-
ca Hispànica.

Una quarta part de les terres 
del terme són conreades. De 
fet, el terreny és fèrtil i produc-
tiu, però el grau d’emigració 
de joves vers els nuclis indus-
trials ha impedit el desenvo-
lupament de l’economia. Els 
conreus principals són els de 
cereals, vinya, arbres fruiters i 
ametllers. Tot i que la produc-
ció ramadera és menys impor-
tant, hi ha diverses granges 
d’aviram, porcs i explotacions 
ovines, cabrunes i de conilles 
mares. S’hi havien explotat 
mines de bauxita, però foren 
abandonades.

Església romànica. Planta totalment rec-
tangular: l’interior és d’una sola nau, amb 
volta de canó, desprovista d’absis.  Se li afegí 
una capella quadrangular al mig de la paret 
nord. Un altra capella quadrada adossada a 
la paret de migdia, a la dreta de la portala-
da, va desaparèixer durant el segle XX. La 
nau és coberta per una volta de pedra lleu-
gerament apuntada. És un edi�ci romànic 
tardà construït entre �nals del segle XII i 
el segle XIII. Mentre la primera menció del 
castell és del 960, la primera de l’església és 
del 29 de maig de1303. En una descripció 
antiga es diu que a l’interior es conservava 
una imatge de la Verge i alguns retaules. 
L’altar de la Mare de Déu del Roser tenia 
uns retaules gòtics molt ben conservats. La 
Verge era de fusta, tenia uns 50cm. d’alçària 
i sembla que era molt antiga. L’altar major 
de Santa Maria era del Renaixement. Tam-
bé es descriu una “porta adornada per un 
bonic dibuix format per grossos claus de 
ferro forjat afectant quadrats allargats en 
forma de “losange”. Tots aquest elements 
van desaparèixer durant la guerra 1936-39

Emplaçament: Camí a la esquerra (venint 
de Valls) que surt de la C-37 prop del Km. 
53, davant Ca l’Escolà

Conjunt arqueològic excavat que proporcionà setze 
tombes de lloses, un fons de cabana i tres estructures 
d’ús desconegut d’època tardoantiga (S. IV-V dC). Les 
estructures funeràries consistien en fosses excavades al 
sól i revestides de lloses i foren reutilitzades ja que les 
16 fosses van proporcionar 26 individus inhumats. Un 
cop realitzada el 1995 la excavació, el terreny fou rebai-
xat i el jaciment fou destruït, pel que es poc probable que 
quedin noves restes. Tres de les tombes de cista van ser 
traslladades i reconstruïdes al costat de l’Església de sant 
Romà, a l’aire lliure.

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

NECRÒPOLIS DEL SERRAL

Ajuntament 
de Miralles
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CASTELL 
DE MIRALLES
Conjunt forti�cat constituït per dues parts 
i que s’acomoda a la topogra�a del lloc. La 
part superior o sobirana està formada per 
una edi�cació rectangular d’uns 1.000m2 
que conserva part de les parets, de maço-
neria irregular, i en algunes parts en opus 
spicatum. Els quatre murs sobrepassen a la 
major part del perímetre els 3 m. d’alçada 
i emmarquen un espai - torre residencial 
d’angles arrodonits que amida de 28’7 a 31 
m. de longitud i de 20’6 a 23 m. d’amplada. 
Només es conserva una de les quatre can-
tonades. Aquest castell formava part de la 
línia defensiva que permeté el repoblament 
de la comarca cap a ponent a �nals del se-
gle X. Pertangué als Cervelló i després a la 
baronia de la Llacuna. L’any 960 (28 de ju-
liol) ja és mencionat (kastrum Miralias) en 
l’acta de cessió del Compte de Barcelona i 
d’Osona Borrell II a Isarn, �ll de Sal·la de 
sant Benet.

Emplaçament: Camí a la esquerra (venint 
de Valls) que surt de la C-37 prop del Km. 
53, davant Ca l’Escolà

LA CALEFACCIÓ DE CASA TEVA

www.petromiralles.com

93 808 00 86

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

����������
����������	�����
������

�����������������������

������������
�����������

����������������������������



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. La immensa majoria de les frases que s’escriuen per Sant Jordi ho 
són / 2. Desprenc. És autora d’una llei que li va merèixer una demanda / 3. Presentació en 
societat. Cambra per a una venerable imatge tarragonina. Principi d’igualtat / 4. Per ju-
gar-hi cal una habilitat demoníaca. L’estranya illa de la Vintró / 5. Una por incomprensible. 
Quan no toca, que comporta força deshonra / 6. Bàrman disfressat d’indi de casta. M’hi 
vaig passar quatre anys, de COU a 1er de BUP / 7. Calma les fúries del litigant. Narrador 
de vides de sants / 8. Un campió a casa. Pesaren la mercaderia. Una espurna de comí / 9. 
El condemnat sempre hi troba la sentència. Que fa de bon escoltar / 10. Teixit de seda pel 
llit del noble Tomàs. Sembla un ocellot, però és de família felina / 11. Mata la vori. Tot el 
contrari que el sant del mercat. Clam a l’estadi / 12. El de cavalleria i deu més. Tinguin 
el costum de malmetre els nius / 13. Saluda el Cèsar a 300 p/h. Ambienta la qüestió amb 
posterioritat.

VERTICALS: 1. Multiplica la personalitat segons el nombre de carrils. L’hi van engegar 
mentre dava de mamar / 2. No gaire empenta. Per l’irrisori és una acció merescuda. Tants 
com en Pere al Poblenou / 3. Despintat pel mètode de la castració. Ansem tan rarament 
com tu manes, i no resultem amens / 4. Peça per en�lar-se per casa. Cal posar els disponi-
bles perquè no s’engrandeixen els mitjons / 5. La més acollidora del rebedor. Frugal com 
ara en Paul / 6. Té majoria al parlament. Són als blens com als plans els planers. A l’ànima 
de totes / 7. Bèsties sensibles als encants de la mini. Cuiner del Vendrell especialista en 
amanides / 8. O�cines sense sales de projecció. Gènere d’herbes d’aspecte força hieràtic. 
Veus com té majoria? / 9. Tirà que ens governa amb corretja o amb corda. M’entretinc 
mentre espere l’ascensor, com la Montiel / 10. Símbol irradiador. Com a material és explo-
siu. Sopes ingràvides / 11. Fent alcohol de laboratori. Facin la � de l’Edgar / 12. Greix de 
l’animal d’en Víctor. Cosins germans dels laietans.

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                     

D E D I C A T O R I E S 
E M E T O   O F E R T A 
S   C A M B R I L   I G 

D I A B O L O   L A L I 

O R P D E S H O R A   
B R A M A N   I T S N I 

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

  I N J U S T A   A M E 

D O M A S   O C E L O T 

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

A V E   R E R A F O N S 



        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



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
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NOVETAT!
Pots fer també una subscripció 

ON LINE
Entra a la nostra web
i descarrega’t el PDF
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

 llits articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

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

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

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

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

DIVENDRES 15:
LA CREU

P. de la Creu, 7

DISSABTE 16:
MR SINGLA

Pujades, 47

DIUMENGE 17:
BAUSILI

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

JUVÉ
Av. Montserrat, 27

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 18:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 10

DIMARTS 19:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DIMECRES 20:
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIJOUS 21:
SECANELL

Òdena, 84



Octubre
15: Teresa de Jesús; Bru; Tecla.

16: Hedvig;  Gal; Galderic.
17: Ntra. Sra. de la Bonanova; Rodol; Exupèria.

18: Lluc; Just; Trifònia.  
19: Joan de Brébeuf; Pau de la Creu; Pere d’Alcàntara .

20: Andreu de Creta; Artemi; Irene 
21: Úrsula; Hilarió; Caius o Gai; Celina 

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

Marcel Ferrer Trull

Marcel, com tu bé sabràs els octubres són 
convulsos i aquest en especial, que comença 
deixant-nos un buit al cor. Serà difícil assimi-
lar que ja no podrem escoltar les teves 
històries, però lluitarem per mantenir-les 
vives. La vida que vas haver de viure no va ser 
justa i tot i així mai se't va apagar l'espurna 
dels ulls; com aquell nen petit que va néixer 
al carrer Sant Antoni de Baix un 10 d'octubre 
de 1921. La família hem estat al teu costat 
fins a l'últim adeu; tots aquells que t'estimem 
et recordarem sempre.

10/10/1921 - 04/10/2021

Igualada, octubre de 2021

Josep Lamolla Soldevila

La seva esposa Rosa Montal Riba, els seus fills Jordi i Milena, Ricard i Anna, Lídia i Martí, 
les seves netes i nets, Sílvia, Laia, Judith, Berta, Cristina, Roger, Arnau (†), Marc i tota la 
seva família l’estimen i l’estimaran sempre.

No es tracta d’oblidar sinó de recordar sense que et faci mal, 
i sempre ho farem amb un somriure.

Ens ha deixat  el dia 11 d’octubre a l’edat de 88 anys.

En record de:

ESGLÉSIA / LA FLAMA

Aquest dimecres, 13 d’oc-
tubre, al matí, es va ce-
lebrar l’acte de benedic-

ció del P. Manel Gasch i Hurios 
com a nou abat del Monestir 
de Santa Maria de Montserrat, 
conferida pel P. Manuel Nin 
i Güell, monjo de Montserrat 
i bisbe (exarca apostòlic) dels 
catòlics de tradició bizantina de 
Grècia. A la cerimònia hi van 
assistir una nodrida participa-
ció dels bisbes de Catalunya i 
un bon nombre de superiors 
masculins i femenins, bene-
dictins i cistercencs, amb el P. 
Gregory J. Polan, abat primat de 
la Confederació Benedictina; i 
el P. Guillermo Arboleda, abat 

president de la Congregació 
Sublacense-Cassinesa. També 
van ser presents a la cerimònia 
el president de la Generalitat 
de Catalunya, Pere Aragonès; 
la delegada del Govern central 
a Catalunya, Teresa Cunillera; 
la consellera de Justícia, Lour-
des Ciuró; la directora gene-
ral d’Afers Religiosos, Yvonne 
Griley; la presidenta de la Di-
putació de Barcelona, Núria 
Marín; a més de representants 
del Patronat de la Muntanya de 
Montserrat, de la societat civil i 
eclesial vinculats al Monestir.
La celebració va anar precedi-
da, en qualitat d’ofrena musical 
dels Antics Escolans de Mont-
serrat, d’un “Preludi Abacial 
per a orgue”, obra expressament 

composta per Andreu Diport i 
Feliu (Barcelona 1998) sobre la 
signatura musical “G-As-C-H” 
(sol-la bemoll-do-si). Els textos 
i els cants van ser els propis de 

la Festa dels beats màrtirs (que 
se celebra avui, com cada 13 
d’octubre), amb intervencions 
de l’Escolania i la Capella de 
Música. Les polifonies foren es-
collides d’entre el repertori dels 
Mestres de l’Escolania: Kyrie de 
la Missa a 6 veus (Narcís Ca-
sanovas) O sacrum convivium 
(Anselm Ferrer), O memoriale 
(Joan Cererols), a més de l’Exul-
tate Deo de P.L. Palestrina.
El ritu de benedicció comença-
va després de l’Evangeli, quan 
un dels monjos assistents de 
l’abat escollit s’adreça al bisbe 
o�ciant i li demana que con-
fereixi la benedicció. Aquest 
pronuncia l’homilia, al terme 
de la qual l’elegit fa la promesa 
de �delitat al nou ministeri. 
Després es prostra i l’assemblea 
canta les Lletanies del sants. El 
bisbe Manel Nin va pronunciar 
l’extensa Oració de benedicció, 

Benedicció del P. Manel Gasch i Hurios com a nou abat 
de Montserrat

que l’elegit va escoltar agenollat. 
A continuació va rebret els dis-
tintius del seu nou ministeri: la 
Regla de sant Benet, l’anell, la 
mitra i el bàcul; que signi�quen, 
respectivament, el mestratge, 
l’amor esponsal per la comuni-
tat, l’autoritat i la missió de pas-
tor. El celebrant va acompanyar 
el nou abat a la càtedra, on va 
rebre l’abraçada dels bisbes, dels 
abats i dels monjos de la comu-
nitat de Montserrat.

El P. Abat Manel Gasch
El P. Manel Gasch i Hurios 
(Barcelona, 1970) és llicenciat 
en Dret per la Universitat de 
Barcelona (1993). El 1996 va 
ingressar al monestir, on va fer 
la professió monàstica simple 
el 5 de setembre de 1998 i la 
solemne el 3 de febrer de 2002. 
El 23 de juny de 2011 va ser or-
denat sacerdot.
El P. Manel va començar la for-
mació en teologia a Montser-
rat, que va completar amb la lli-
cència en Teologia, especialitat 
dogmàtica, a la Pontifícia Uni-
versitat Gregoriana de Roma 
(2005). Des de 2005 és profes-
sor de teologia a l’Estudi Filo-
sò�c i Teològic de Montserrat.
Des de l’any 2005 al 2010, el 
P. Abat Manel Gasch va ser 
Prefecte de l’Escolania de 
Montserrat, i des de 2011 
fins a l’actualitat ha estat el 
Majordom-Administrador 
del Monestir.
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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



Esteve Graells
Enginyer en informàtica

“Vaig entenent que la vida és un viatge increïble 
que, per gaudir-lo, no cal anar enlloc”

  Pia Prat Jorba @Pia Prat

Divendres, 15 d’octubre de 2021

Espai patrocinat per:

Dius que ets arquitecte de Salesforce i em-
presa (Salesforce and Entreprise) En què 
consisteix la teva feina?

Arquitecte de Programari: és una d’aquestes 
professions que no pots explicar en un sopar sense mi-
rades incrèdules. Bàsicament, em dedico a dissenyar i 
desenvolupar aplicacions informàtiques utilitzant moltes 
tecnologies (que canvien constantment), treballant amb 
equips remots, en fusos i cultures diferents i varis idio-
mes, per satisfer requeriments d’usuaris mutants (els re-
queriments, no els usuaris) amb programadors que tenen 
molta paciència i poca experiència.

És un rol molt demandat, molt ben retribuït que recoma-
no a totes les noies i nois, que puguin mantenir converses 
sense incloure tecnicismes incomprensibles per als no 
tècnics, però que després els puguin dir, explicar i aplicar 
als seus companys més tècnics.  

En el meu cas concret, tot això ho faig en un àmbit molt 
concret d’una tecnologia anomenada Salesforce (ara t’ho 
explico en detall).

Has escrit un llibre. Què et va impulsar a escriure un 
llibre tan tècnic? La teva experiència? Noves maneres 
de fer a nivell informàtic per compartir? I+D?

Sempre tinc la sensació d’estar en deute amb tota aquesta 
gent que, altruista i desinteressadament, aporten coneixe-
ment a Internet, que ajuden a corregir errors del que no 
te’n surts o aporten millors maneres de fer les coses. Estic 
convençut que els informàtics són el col·lectiu més gene-
rós que ha existit en aquest planeta i en cap altra professió 
mai en la història s’ha compartit tant coneixement.

El llibre és un pas més en aquest eixugament de deute 

perpetu, un projecte personal de fa molt de temps, frustrat 
en el primer intent, amb moltes hores d’esforç i una gran 
comprensió familiar. El llibre és llegible gràcies al meu 
amic Albert Soler (igualadí i col·laborador de La Veu) que 
el va corregir, homogeneïtzar i li va donar realment la for-
ma que té. També estaré sempre agraït a companys com 
en David Sánchez o en Pablo García que em van guiar en 
els continguts tècnics. 

Tots els bene�cis del llibre es destinen a ONGs, a veure 
si és possible que entre tots aconseguir el bé comú d’una 
vegada per totes.

Va dirigit als professionals de la informàtica o té més 
abast a altres professionals?

El llibre és molt especialitzat i súper tècnic, sense palla (a 
diferencia de la majoria dels llibres actuals) i només els 
programadors d’aquesta plataforma el podran entendre, 
per a la resta seria una tortura llegir-lo. El seu objectiu és 
utilitzar el sistema de forma adequada i e�cient, per a què 
un programador investigui possibles errors i situacions 
inesperades durant la utilització del sistema. 

Explica’ns als que no som d’aquest “mundillo” què és el 
Salesforce i el IT.

Salesforce és una empresa que va néixer en un pis l’any 
1999, amb una idea boja per aquells temps: la gestió co-
mercial d’una empresa (conegut com a CRM) completa-
ment en el núvol. Actualment és l’empresa de programa-
ri líder a nivell mundial amb +60.000 empleats, 150.000 
clients i uns bene�cis anuals que suposen el 10% del PIB 
català. Van ser els primers en convèncer a les empreses 
que tota la gestió comercial es podria fer per Internet, 
sense instal·lar res, des de qualsevol lloc, en qualsevol 
moment i amb qualsevol dispositiu connectat a Internet, 

només cal pagar una llicència i al cap de 5’ es pot fer ser-
vir.  Una analogia molt utilitzada és que Salesforce és el 
Gmail de la gestió empresarial (això sí, res de gratuït com 
el Gmail i absolutament con�dencial).

Has fet Speaker at Londons Calling 2018, un dels esdeve-
niments  més importats de Salesforce a nivell Europeu. 
Explica’ns com va anar? Com t’hi vas poder introduir?

London’s Calling és la trobada de la comunitat de Sales-
force més gran d’Europa on es fan xerrades i demostra-
cions dels avenços de Salesforce. Durant el 2017-2018 el 
meu objectiu va ser compartir al màxim tot allò que havia 
après. Vaig empènyer el meu blog al més visitat en llengua 
espanyola arreu del món, i vaig proposar una xerrada que 
va ser escollida. Va ser una experiència meravellosa amb 
la meva dona i el millor de tot, i vaig conèixer gent increï-
ble amb qui encara mantinc el contacte.

Com veus el futur? Creus que canviarà molt el món del 
Salesforce i del IT?

El futur de la IT és meravellós, inabastable i molt vari-
at. Si els joves d’avui, en especial les noies, s’animessin a 
estudiar, participar-hi, per fer des de dibuixos animats, 
passant per plataformes com Salesforce o el programari 
dels cotxes autònoms, per nombrar només tres àmbits, 
gaudiran d’un futur assegurat, ben pagat i reconegut, en 
una comunitat altament participativa i generosa, on cap 
altra disciplina com la seva té i tindrà tant impacte en la 
nostra societat en el seu futur.

Soc l’Esteve Graells, vaig néixer a Igualada en un hospital que ja no existeix, vaig estudiar EGB, BUP i COU, uns 
estudis que ja han  desaparegut, és a dir tinc 47 anys. Enginyer en informàtica de vocació des de Jocs de Guerra, 
espòs i pare amb immensa fortuna, seguidor i col·laborador del Club Bàsquet Igualada. Actualment treballo a la 
farmacèutica Novartis per a l’equip de Teràpies genètiques per a la cura de càncers infantils molt virulents. He 
tingut la sort de formar part d’equips de persones meravelloses per a empreses bones i mediocres com Naturgy, 
Nestlé, IBM, Salesforce i la Generalitat.

Castella era com Flandes, Nàpols, Sicília, València, Mallorca, Aragó i Catalunya. Però els Borbons van fer la “nova planta” i un estat 
“únic” i més “gran”. En l’Europa de les guerres, només han sabut separar-se en pau Noruega, Suècia, Txèquia i Eslovàquia. Del “jou” 
han escapat tirant-se més o menys “fletxes” Irlanda, Finlàndia, els Bàltics, Sèrbia, Croàcia, Bòsnia i Kosovo, aquell que Espanya no vol 
reconèixer pel “mal exemple”, dient que les regions europees amb personalitat i cultura pròpies “no poden de ser un estat”. La UE ex-
plicava que tots s’haurien de fondre dins seu, però això no avança per “raons administratives i de poder”. No hi ha negociació possible 
amb qui és considerat “masover” reclamant la seva terra. La “Hispanidad” que celebra l’Espanya, hereva de l’Imperi on no es posava el 
sol,  palesa que de la “mare pàtria” han anat marxant, sempre per la força, tots el que han pogut, farts de ser espoliats i considerats “de 
segona”. Tampoc aquells que arribaren  en “vagons de tercera classe” han aconseguit que l’estat els reconegués “ser de primera”, encara 
que se sentin “mucho españoles”. Potser tot sigui una qüestió de vassallatge i militància, o de... “daixonses”.




