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L’EDITORIAL

Consultar el poble
F a uns mesos, l’Ajuntament dels Hostalets 

de Pierola va decidir consultar la pobla-
ció sobre la conveniència -o no- d’am-
pliar l’abocador de Can Mata. Diumen-

ge, serà el de Jorba, el que preguntarà als seus 
veïns si estan o no d’acord amb la creació del po-
lígon industrial inclòs en el polèmic Pla Director 
Urbanístic d’Activitats Econòmiques de la Con-
ca d’Òdena, i alhora 
per saber si s’oposen a 
un enorme projecte de 
parc fotovoltaic que es 
vol instal·lar en el ter-
me municipal. 
Les consultes populars 
són un instrument pre-
vist a la llei que, dar-
rerament, comencen a 
utilitzar-se de mane-
ra assídua en diferents 
llocs del país. Si bé no són vinculants, és obvi 
que difícilment els qui les convoquen -els go-
verns municipals i el seu alcalde- no faran cas 
a la veu del poble. No endebades, per això s’ha 
demanat la seva opinió. 
Com en totes les coses, les consultes, per poc en-
tenedor que pugui arribar a ser, també tenen de-

tractors. Normalment són aquells que esgrimei-
xen que ja n’hi ha prou amb donar confiança i 
responsabilitat a un equip de govern cada quatre 
anys. A partir d’aquí, per a aquestes persones no 
cal que es “molesti” més a la gent...
Hi ha països amb molta més història democràti-
ca que la nostra on el poble és consultat cada dos 
per tres, a vegades per assumptes gairebé trivi-

als. Això passa en els 
cantons (regions) de 
Suïssa, per exemple. 
I se’n senten orgullo-
sos. És un símptoma 
de maduresa demo-
cràtica i política. 
Per això és molt im-
portant votar. Parti-
cipar en les grans de-
cisions d’un territori 
ens fa ser més arre-

lats allí on vivim. Però és condició indispensable 
ser quants més millor, i respectar el resultat, si-
gui el que sigui. També cal més valentia política 
com la que han demostrat, en el darrer any, als 
Hostalets i a Jorba. Bé farien d’altres ajuntaments 
amb assumptes prou delicats damunt de la taula 
en seguir el seu exemple. 

Participar en les grans decisions 
d’un territori ens fa ser més 

arrelats allí on vivim. Però és 
condició indispensable ser 

quants més millor.
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Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat a l’exili, ha declarat que 
“No vam anar a l’exili per demanar 
l’indult. Vaig emprendre el camí de 
l’exili per defensar la legitimitat dels 
meus actes com a president de Cata-
lunya, per defensar la institució que 
representava per mandat del Par-
lament, i per defensar la declaració 
d’independència com a acte polític 
sobre el qual traçar la ruta fins al re-
coneixement internacional de la re-
pública catalana.”

Jaume Giró, conseller d’Economia 
i Hisenda, ha qualificat la resolució 
del Tribunal de Comptes (TC) com 
“una decisió política amb ànim de 
venjança”. El que en realitat  vol és 
embargar directament els béns dels 
28 excàrrecs del Govern. Es veu 

perquè no dona cap termini abans 
d’executar la mesura i casualment, 
el dictamen arriba quan PSOE i PP 
han pactat renovar els seus mem-
bres.”

Raül Romeva, exconseller d’Acció 
Exterior, ha dit “Ens acusen de tota 
l’acció exterior del 2016 i el 2017. 
Cada viatge que vam fer, les confe-
rències, totes les accions que feien 
les delegacions. Tot allò que fèiem 
en exercici de la nostra responsabi-
litat consideren que és una malver-
sació. No perquè ens hàgim quedat 
els diners, sinó que ens acusen de 
no haver-los gastat com ells creuen 
que ens els hauríem d’haver gastat. 
Per tant, és una qüestió ideològica. 
Avui no ens afusellen físicament, ho 
fan políticament i econòmica.”

Antoni Bassas, periodista, ha dit 
que “Això és escarmentar tothom, 
perquè s’ho pensi dues vegades 
abans de treballar en acció exterior 
de la Generalitat. És la derrota de la 
política, de la democràcia a mans 
de la força bruta de l’Estat, que 
d’executar en sap massa.”

Josep Sánchez Llibre, president de 

Foment del Treball, ha dit “Ens con-
gratulem de que els Pressupostos pel 
2021 siguin millors per Catalunya, 
però es pressuposten molts recursos 
i al final l’execució no arriba al 50% 
o el 60% i el que importa és el que 
s’acaba gastant”. 

Pedro Sánchez, president del go-
vern de l’estat, ha dit que “Quan d’al-
tres s’hagin cansat d’odiar, nosaltres 
continuarem treballant per la convi-
vència entre catalans i entre Catalu-
nya i la seva pàtria, que és Espanya, 
recuperant el diàleg i la convivència 
absurdament trencats durant tots 
aquests anys. A més de fer valdre la 
llei, treballarem pel diàleg i la con-
còrdia. És el que farem per Catalu-
nya i per la unitat d’Espanya.”

Xavier García Albiol, alcalde de Ba-
dalona, va negar que en la societat 
descoberta pels papers de Pandora 
en un paradís fiscal “hi hagués cap 
persona lligada amb la política, ni 
el PP, ni cap altre partit, ni existeix 
cap connexió  d’aquest apoderament 
amb la  meva activitat política”. Poc 
després es va saber que també era 
apoderat Ramón Riera, actual regi-
dor de Sanitat de Badalona del PP.

Distàncies físiques, 
lingüístiques i 
mentals
De Barcelona a Alcanar, l’últim poble 
de Catalunya abans d’entrar al País Va-
lencià, hi tenim 200 km per carretera. 
De Barcelona a Fraga, on comença Es-
panya, 190, i de Barcelona al Pertús, on 
comença França, 160. Així, mirat des de 
Barcelona, França ens cau bastant més a 
prop que Espanya. Però fins ara només 
hem considerat els kilòmetres de carrete-
ra. Si parlem de distàncies lingüístiques 
o mentals, les diferències són bastant 
superiors. Ja no es tracta de sentir-se 
espanyol; jo, per exemple, d’espanyol no 
me’n sento gens, tot i que pago els meus 
impostos a Espanya. Una anomalia més.
Es tracta, per exemple, d’observar com 
et reben i et tracten quan viatges per Es-
panya. Normalment et tracten bé, però 
sempre recordaré com, compartint un 
dinar molt agradable amb altres persones 
catalanes en un restaurant de Burgos (Es-
panya), dos homes de la taula del costat 
es van aixecar tot d’una amb cara de pocs 
amics, es van acostar a la nostra taula i 
ens van retreure de males maneres que 
parléssim català entre nosaltres. Evident-
ment no els vam fer cap cas, però aquests 
incidents saben greu i no s’obliden fàcil-
ment.
No he cregut mai en el terme Països Ca-
talans com a possibilitat d’una realitat 
política. Tot i que potser pot sorprendre 
algú, em baso en la meva pròpia i llarga 
experiència. He anat moltes vegades al 
País Valencià, gairebé sempre per mo-
tius professionals, i fa molts anys, des-
prés d’haver-ho comentat amb molta 
gent, vaig arribar a aquesta conclusió. 
No ens assemblem gaire. Una altra cosa 
ben diferent és la realitat lingüística del 
català en totes les seves modalitats, que 
comprèn el territori que va des del sud 
de França fins al nord de Múrcia (Espa-
nya), amb aquella excepció catalanopar-
lant anomenada El Carxe. Cap a l’oest, a 
l’Aragó (Espanya), tenim La Franja cata-
lanoparlant, i cap a l’est, les illes Balears 
i la simpàtica població de l’Alguer a l’illa 
de Sardenya (Itàlia). 
A Perpinyà (França), encara que em par-
lin en francès, em trobo més a casa que 
a Saragossa (Espanya) parlant espanyol. 
Madrid potser és una excepció, és tota 
una altra història, ja que allà hi ha anat a 
parar gent de tot arreu, i estan més acos-
tumats a la convivència. Sempre he tingut 
la sensació que a Madrid es respecta més 
el de fora. Excloc, òbviament, els polítics, 
ja que aquesta colla sempre menja a part, 
i, per cert, sempre a càrrec nostre. Però a 
Madrid no se m’hi ha perdut res, i hi vaig 
molt poc; he anat moltes més vegades 
a París (una trentena) i al nord d’Itàlia 
(també una trentena) que a Madrid.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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Francesc Cambó, insigne empresari 
i polític conservador català, de-
senvolupà, al llarg de la seva vida, 
diversos càrrecs, com a regidor de 

l’ajuntament de Barcelona, diputat a Corts, 
i Ministre d’Hisenda i de Foment. 
Precisament com a Ministre de Foment, 
i tot i que ho fou poc temps (1918-1919), 
posteriorment volgué deixar, un llegat, el 
balanç de la seva actuació, i sobretot les re-
flexions i propostes de futur que el pas pel 
ministeri li havien aportat i ensenyat.
Doncs l’any 1921, precisament ara fa 100 
anys, d’aquesta seva Memòria-Balanç en 
ressalta la següent contundent afirmació: 
“Sin la resolución rápida y total de nuestro 
problema ferroviario, España será, fatal-
mente, una de las víctimas de esa selección 
inexorable que va a operarse en el mundo”. 
I d’aquesta asseveració ha passat un segle!
De totes maneres en aquest llarg període 
de temps transcorregut també s’han sentit 
a Catalunya veus preocupades pel desen-
volupament d’una xarxa ferroviària, com la 
del malaguanyat Carles Salmerón, director 
del Museu del Transport, que en el seu lli-
bre “Del segle XIX al segle XXI. Torna l’era 
del ferrocarril” no parava de recomanar, 
raonadament, la necessitat de la creació 
d’una potent i àmplia xarxa estesa per tot 
el territori.
En l’àmbit de la política, també hi ha ha-
gut les etapes dels consellers Albert Vilal-
ta (1991-1996) i Pere Macías (1997-2001), 
des del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques, en les que fou frenètica 
la realització d’estudis i projectes elaborats 
pels tècnics del mateix Departament, dels 
quals hi ha una extensíssima hemeroteca. 

Però els anys han anat passant, i el tren 
semblava bastant posat en via morta.
Lamentablement, ha calgut l’alarma real 
entorn del escalfament global i de la ne-
cessitat de protegir-nos, protegint el nostre 
planeta, la que fes que la societat estigui 
cada vegada més conscienciada que res no 
pugui projectar-se al nostre món sense te-
nir ben present el concepte de la sostenibi-
litat, del desenvolupament sostenible.

Resulta que si hi ha un mitjà de transport 
massiu i col·lectiu que es pot conside-
rar com a paradigma de la sostenibilitat, 
aquest és el ferrocarril, que alhora té en 
compte criteris d’eficiència i bones compa-
racions de costos amb els altres.
Una expressió clau definitòria dels nostres 
temps és la mobilitat. Tots ens movem, i 
ens mourem, més i més: les persones, la in-
formació i les mercaderies. La mobilitat és 

garantia del ple exercici de la llibertat, però 
només si és una mobilitat sostenible.
Cal afegir que si tots els raonaments expo-
sitius dels efectes nocius de l’escalfament 
global, del canvi climàtic, de l’efecte hiver-
nacle,... no fan reflexionar, hi ha també els 
efectes econòmics personals, precisament 
els dies de l’aplicació del nou impost so-
bre les emissions de diòxid de carboni dels 
vehicles, que potser no serà ni el darrer ni 
l’únic. La conclusió és, doncs, que cal po-
tenciar, de totes totes, la creació, l’amplia-
ció i el millorament del transport per tren.
Aquest dies es parla de la possibilitat, i 
necessitat, de tenir una nova línia ferro-
viària, que  fa temps que està dibuixada 
i planejada, l’anomenat Eix Transversal 
Ferroviari, projecte que va ser aprovat el 
2010, i que roman al calaix. Aquesta nova 
línia ferroviària seria un bon ajut al trans-
port de mercaderies cap al nord per l’inte-
rior, però allò que interessa, i molt, a Igua-
lada, és que serà  tan anhelada connexió 
de persones, de manera ràpida, a la capital 
Barcelona.
Cal recordar que a casa nostra, de temps, 
hi ha hagut gent precursora en aquesta di-
recció, i precisament fa uns anys l’associa-
ció “Amics dels ferrocarrils de l’Anoia” va 
elaborar, i presentar, una proposta de tra-
çat d’uns 40 quilòmetres, que unia Iguala-
da amb Calaf.
A Igualada, i l’Anoia, és coneguda l’expres-
sió què vàrem perdre el tren, en referència 
a tenir el nostre carrilet i no el gran de la 
Renfe, però ara és l’ocasió de exposar tots 
els raonaments, que ens avalen i donen la 
raó, per no tornar a perdre el tren de debò. 
Cal estar-hi ben amatents!.  
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El tren “gran”, ara va de debò? 

Creus que s’hauria de suspendre de sou i feina 
als treballadors no vacunats?

 Sí 39,6%  No 60,4%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

FLORA SANABRA



El proper 24 d’octubre Jorba 
decidirà si vol que 46ha del 
municipi es transformin 
en un polígon industrial. 

Més enllà del debat, necessari, sobre 
quin hauria de ser el sentit del vot, 
cal ser conscients del que significa 

aquesta consulta. Suposa, sense cap mena de dubte, un 
punt d’inflexió en la forma d’aplicar la democràcia, i ens 
acosta a les democràcies més avançades. Per primera 
vegada podrem decidir més enllà de votar a les elecci-
ons municipals un cop cada quatre anys. 
Així doncs, en primer lloc, cal agrair enormement a 
tothom qui ha fet possible que el dia 24 hi hagi consul-
ta, tant al propi ajuntament per la valentia de donar la 
veu al poble, com a la plataforma Jorba Reflexiona per 
la perseverança mostrada a l’hora de reclamar aquest 
dret. 
Si entrem en matèria, aquestes setmanes hem llegit 
molts posicionaments, a favor i en contra, de l’amplia-
ció del sòl industrial del municipi. Tots són lícits i res-
pectables, que cadascú defensi les seves opinions, que 
fer una consulta tracta d’això, de contraposar visions 
diverses sobre una mateixa realitat, i en base a tota la 
informació rebuda, decidir.  
Tanmateix m’agradaria posar l’accent en un aspecte que 
no s’ha tractat de forma adequada. Puc afirmar, amb la 
certesa de no equivocar-me, que tant els partidaris com 
els detractors del polígon tenim el mateix horitzó. Totes 
i tots volem que es generin oportunitats laborals al mu-
nicipi i a la Conca. Totes i tots volem un futur millor per 
a les noves generacions, tant per aquelles persones que 
facin carrera universitària com per les que decideixin 
formar-se en un ofici. Totes i tots volem que els joves 
puguin viure i treballar als pobles i ciutats on han cres-
cut. Això és indiscutible i cal deixar-ho clar.
El debat no va de quin horitzó de futur volem a nivell 
d’oportunitats laborals, sinó que el debat va de com fem 
realitat aquestes oportunitats. És per tant una qüestió 
de quin model escollim per desenvolupar-nos com a 
poble i societat, tenint clar que els models que estem 
contraposant difereixen en el camí però no en la meta 
a assolir. 
Quins són doncs els models que es contraposen en 
aquesta consulta?  
Model 1) Oferir grans superfícies industrials (en aquest 
cas 46ha) per captar la implantació de noves empreses 

MARC TALAVERA ROMA
President del Col·lectiu Eixarcolant

La gran sort de poder decidir: el dia 24 informa’t i vota 
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significa creure que la generació d’ocupació ha de venir 
principalment de la mà de grans inversions, provinents 
generalment d’empreses ja consolidades, amb un elevat 
nombre de treballadors, que en moltes ocasions són de 
caràcter multinacional, i que necessiten molt espai per 
dur a terme les seves activitats empresarials. Si aquest és 
el teu posicionament, segurament la resposta a la con-
sulta hauria de ser un sí. 
Model 2) Creure que amb petites superfícies industrials 
de nova creació  (en aquest cas les més de 9ha pendents 
de desenvolupar a la recta de Can Blasi) i amb activitats 
econòmiques que es desenvolupin en el si dels nuclis 
urbans es poden generar les oportunitats laborals que 
ara manquen significa creure que la generació d’ocupa-
ció ha de venir principalment del talent i emprenedo-
ria local, sense cap gran inversió, sinó amb la suma de 
molts petits projectes desenvolupats al territori i des del 
territori. Si aquest és el teu posicionament, segurament 
la resposta a la consulta hauria de ser un no. 
Alguns potser us preguntareu, molt bé però i tu què en 
penses?  Primer exposaré cinc elements diagnòstics, 
tots plenament contrastables, que considero cabdals 
per poder posicionar-se:
1) Diferents indicadors globals (producció de petroli, 
disponibilitat de superconductors i de metalls, nom-
bre de recursos consumits a nivell mundial en un any, 
o taxa de retorn energètic) mostren que com a soci-
etat del primer món estem vivint de renda gràcies al 
fet d’utilitzar uns recursos que no són renovables, pels 
quals cada cop hi ha més demanda i pels quals el preu 
serà cada cop més elevat. 
2) Si hi sumem el canvi climàtic i les seves conseqüèn-
cies, en pocs anys o poques dècades no tindrem cap 
més remei que reduir el consum de béns materials, i 
centrar-nos en el consum de béns immaterials (cultura, 
coneixement, lleure) i aliments. 
3) L’economia que major impacte positiu genera en el 
territori on es desenvolupa, i que major arrelament i 
fidelitat té vers aquell territori, és aquella que és econò-
micament viable però que no té per objectiu maximit-
zar els beneficis sinó maximitzar el seu impacte positiu 
a nivell social, econòmic o ambiental. 
4) Totes les persones que conformem la societat tenim 
la capacitat de fer coses increïbles, només cal que cadas-
cú cregui fermament en si mateix i que tingui un marc 
favorable per desenvolupar-se. I si pensem en oportu-
nitats laborals, cada idea, ben desenvolupada, pot con-

vertir-se en una nova feina. Alhora, cada dia apareixen 
feines fins fa poc inimaginables, moltes de les quals es 
desenvolupen en un entorn digital. 
5) Necessitem recuperar l’autoestima, com a societat i 
com a poble, teixint xarxes humanes que ens ajudin a 
afrontar els reptes del futur. Com més forta i cohesiona-
da és la xarxa social d’una comunitat, més difícil és que 
ningú es quedi endarrere. 
I és ara, després d’aquesta anàlisi, que ja tinc una opi-
nió clara. Crec, fermament, que per ser un poble i una 
comarca on tothom pugui viure i treballar cal fomentar 
el talent i l’emprenedoria local, cal fomentar projectes 
que amb poca superfície generin molts llocs de treball, 
cal fomentar projectes que orientin l’economia vers els 
escenaris que es dibuixen a l’horitzó. I és clar que per 
aconseguir-ho no calen 46ha de nou sòl industrial a 
Jorba, sinó que revitalitzant els nuclis i desenvolupant 
les més de 9ha que ja es preveuen actualment n’hi ha 
més que suficient.  I si em permeteu, us en posaré un 
exemple ben real que conec de primera mà.  
L’any 2019 el Col·lectiu Eixarcolant, entitat i cooperati-
va sense ànim de lucre que presideixo, va arribar a Jor-
ba. Aleshores no generàvem cap lloc de treball. Avui, 
dos anys i mig després en generem 14 (des de perso-
nes que han cursat el doctorat fins a aturats de llarga 
durada sense cap tipus de formació que duien prop de 
10 anys desocupats), hem rehabilitat un immoble del 
nucli antic que estava buit i degradat, estem donant una 
nova vida al Forn de Jorba (únic petit comerç alimen-
tari del municipi), hem atret persones joves i talent, i 
hem aconseguit que en el darrer any Jorba aparegués 9 
vegades en mitjans de comunicació nacionals associat 
a notícies positives. I tot plegat en un espai de menys 
de 300m2. 
Eixarcolant només és un exemple, real, dels molts pro-
jectes similars que hi pot haver, i hi ha d’haver, per ori-
entar l’economia cap a allò que tant Europa com el pla-
neta ens demana. Resulta evident que el limitant no és 
l’espai. Tenim 9ha i tot un poble per desenvolupar-nos. 
És per tot això que el dia 24 votaré no a transformar 
46ha del municipi del Jorba en nou sòl industrial.
Aquesta és només una opinió i reflexió de les moltes 
que hi pot haver i hi ha d’haver. Que cadascú argumen-
ti i voti allò que cregui, però sobretot que voti. Perquè 
sigui quin sigui el resultat del dia 24 a la nit la felicitat 
de totes i tots ha de ser plena, perquè el futur l’haurem 
decidit democràticament com a poble. 
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MANIFEST
PEL SÍ A JORBA

El proper diumenge 24 d’octubre Jorba votarà si vol ampliar el Parc Tecnològic 
Igualada-Jorba tal i com proposa el Pla Director Urbanístic d’activitat econòmica de 
la Conca d’Òdena.

Després del procés participatiu que va fer variar la proposta inicial d’emplaçament 
de nou sòl industrial a la Conca d’Òdena, la consulta de diumenge serà una nova 
oportunitat de la ciutadania, en aquest cas de Jorba, d’opinar sobre quin model de 
futur vol per al seu municipi i per al conjunt de la Conca, que per primera vegada ha 
treballat de forma coordinada per planificar a llarg termini l’activitat econòmica del 
territori.

Els qui signem aquest manifest no volem que la Conca d’Òdena perdi més 
oportunitats. Tenim un emplaçament geogràfic privilegiat prop de Barcelona i a 
tocar dels principals eixos de comunicació i telecomunicacions que ens fan un 
territori atractiu per a la inversió d’empreses, i ho hem d’aprofitar. Les darreres 
dècades ja hem comprovat que amb els recursos propis del territori no es poden 
crear prou llocs de treball i que cal atraure noves empreses oferint el sòl industrial 
de gran format que necessiten. Evidentment, aquest sòl només pot anar destinat a 
aquelles empreses responsables mediambientalment, socialment i compromeses 
amb la creació de llocs de treball de qualitat. I estem convençuts que la implantació 
de grans empreses generarà un efecte tractor que permetrà l’ocupació de les 
parcel·les de petit format de què ja disposem. 

Volem un futur d’oportunitats per la Conca d’Òdena. Volem sortir de la crisi 
econòmica amb més i millor ocupació per a l’Anoia, i això és totalment compatible 
amb la protecció del medi natural, una riquesa a la qual no volem renunciar. Aquest 
diumenge, Jorba pot dir Sí a tot això: a crear oportunitats professionals per als joves, 
a disposar de més recursos per al municipi, a evitar la fuga de talent. 

Diguem Sí a construir un futur que permeti viure i treballar a la Conca d’Òdena!

Alfred Simó i Josep Ma. 
Romero, CCOO
Francesc Rica, UGT
Carles Capdevila, delegat del 
rector del Campus Igualada-UdL
Josep M. Comaposada, director 
de l’IES Milà i Fontanals
Xavi Badia, Cambra de Comerç 
de Barcelona a l’Anoia
Joan Domènech, president de la 
Unió Empresarial de l’Anoia
Raquel Serra, coordinadora de 
la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena

Bernat Vilarrúbias, gerent del 
Gremi de Blanquers d’Igualada
Jordi Vidal, director del Leather 
Clúster Barcelona
Jordi Rodriguez, Director 
general de Leitat
Joan Mateu, Associació 
Empreses Polígon Industrial Les 
Comes
Ramon Felip, Associació Polígon 
Els Plans
Carles Riba, Ribamatic
Joan Corbella, Saltoky
Sandra Torralba, Discom Grup

Manel del Valle, Embalatges 
Vallter
Marc Castells, alcalde d’Igualada
Noemí Trucharte, alcaldessa de 
Vilanova del Camí
Jesús Miguel Juárez, alcalde de 
Santa Margarida de Montbui
Antoni Mabras, alcalde de La 
Pobla de Claramunt
Joan Serra, alcalde de Castellolí
David Alquézar, delegat 
territorial del Govern al Penedès
David Sánchez, alcalde de Jorba



Segons la lingüista ano-
ienca Carme Junyent “el 
95% de les llengües del 
món estan en risc de des-

aparició. Entre elles, el català”.
Com pot ser que un país que 
té set milions i mig d’habitants 

tingui la seva llengua en perill? Com pot ser que 
l’idioma que ha donat genis com Maragall, Jesús 
Moncada, Pere Calders, Salvador Espriu, Joan-
na Raspall, Emili Teixidor, Maria Mercè Marsal, 
Montserrat Roig, Miquel Martí Pol, Josep Maria 
Espinàs, Maria Aurèlia Campmany.... entre tants i 
tants altres, estigui avui en un punt tan crític? Per 
educació. 
Estem així de malament perquè tenim mal entesa 
l’educació. És habitual que quan algú es dirigeixi a 
nosaltres en castellà, ens passem immediatament 
a la seva llengua. Tan li fa si porta a Catalunya tres 
dies com tres dècades: si ens parlen en castellà, 
ens passem al castellà sense ni dubtar-ho. Ho fem 
quan som usuaris de la sanitat, quan anem a pa-
gar impostos als organismes oficials, quan anem 
a Correos per a enviar un paquet... com si som 
clients que volem un cafè amb llet en un bar o vo-
lem comprar-nos una peça de roba. Si qui ens atén 
ho fa en castellà, nosaltres ens passem al castellà. 
És cert que no ho fa tothom, però ho fa una majo-
ria. I quan la majoria fa una cosa per costum, per 
deixadesa o per convenciment, els que per les ma-
teixes -o altres- raons fem just el contrari i seguim 
amb el nostre idioma, ens titllen de maleducats o 
provincians. 

Heu provat de demanar un cafè amb llet i un 
croissant qualsevol dia en una cafeteria a Catalu-
nya, en català? Un dia, fa anys, un bon amic em 
va convidar a dinar a Sitges, en un hotel de força 
nivell. El cambrer no parlava català. En sortir và-
rem anar a una terrassa a prendre un gin tònic i 
vàrem haver de demanar “por favor” i en castellà, 
car el cambrer no ens entenia. Per rematar la jor-
nada anàrem a sopar a un petit restaurant familiar 
obert fa més de cinquanta anys per una família 
gallega... i ens va tocar parlar en castellà per fer la 
comanda.
Si els catalans no defensem la nostra llengua ni 
quan som els clients, estem traint al nostre país, 
la nostra cultura i dilapidem l’herència cultural 
dels nostres fills. Parlar en català a Catalunya no 
és únicament un dret inalienable, és també una 
obligació de tots i cadascun de nosaltres, car avui 
és a nosaltres a qui ens correspon mantenir el lle-
gat mil·lenari del nostre país.
Si seguim així, renunciant al nostre idioma cada 
vegada que algú ens parla en una altra llengua, ens 
quedarem sense la nostra. En poc temps haurem 
matat el català. Això sí, l’haurem matat amb una 
educació que els altres ni tenen, ni sembla que tin-
dran mai, amb nosaltres. 

Estem matant la 
llengua... molt 
educadament

Revetlla de 5 a 7

JAUME SINGLA
@jaumesingla

En el transcurs dels anys, 
molts aspectes de la re-
vetlla de Sant Joan, tard 
o d’hora van figurar en 

muntatges de Poesia Viva. Ara, 
quan en aquestes columnes ens 
anem apropant al final de la selec-

ció de recordances, trobem per exemple la núm. 
88, del 17 de juny de 2006. S’anuncià com a “Re-
vetlla de 5 a 7” però acabà essent “de 5 a 3/4 de 8” 
perquè es va allargar molt i molt. Però que tingué 
la virtut de no fer-s’hi, de llarga.  
La poesia, és clar, hi va ser present. L’autor escollit, 
aleshores ja mort, era Joan Dalmases Palomas. Els 
que sí hi havia, a l’Aurora, eren la seva filla Ma-
ria Dalmases amb el 
seu espòs.  I, qui era 
en Joan Dalmases? 
Va néixer el 1908 a 
Igualada i hi va mo-
rir el 1972, als 64 
anys, víctima d’un 
accident de circula-
ció a la part alta de 
la ciutat, en l’ample 
espai, no definit, en-
tre l’Hotel Canaletes 
i l’Auto Mundial. En-
tre els “hobbys” de 
Dalmases, hi trobem 
la poesia i l’excursio-
nisme. No va deixar 
llibres editats, però 
se’n publicaren dos 
després de la mort: “Sonets i altres assaigs poètics” 
(1981) i “Ïntimes” (1988).
D’aquest darrer llibre s’escolliren quinze poemes, 
que els recità el primer equip habitual de Poesia 
Viva. Tots quinze parlaven de la nit màgica dels 
focs. I de Sant Joan.    [...] A la ma no duu cap vara, 
/ però els ulls porta plens de llum, / i avança en 
la nit clara / tota plena de perfum. / Endolceix les 
ginesteres, / les noies torna més belles, / i encén totes 
les fogueres / quan tremolen les estrelles. [...] Ell va 

fent la seva via, / endolcit de tant d’amor, i jo sento 
l’alegria / que em repica dintre el cor. / I camina 
humil i dolç / el rostre quasi d’infant, / el seu peu no 
mou la pols. / És ell, és ell! Sant Joan!
Els recitadors i recitadores que solien participar 
només a les primeres parts, van ésser convidats 
a seure en taules situades en semi-cercle a l’esce-
nari. A les taules, o entre el públic, gent anoien-
ca i també vinguda de Barcelona i d’altres punts. 
Acurada posada en escena. Tomàs Berzosa era el 
cambrer-actor. Les noietes de Poesia Viva repar-
tien talls de coca per les taules. Tot tenia aires de 
revetlla. Josep Arauz i el seu acordió, amb Josep 
M. Talló cantant. Els intèrprets principals de la 
pel·lícula d’UCAI La pesseta: en Sebastià Borràs i 

en Joan Rabell. Uns 
representants del 
Grup de Play Back 
del Casal: Pere Via, 
Eulàlia Valls i To-
màs Berzosa (que 
ja no era cambrer). 
També s’exhibi-
ren Ferran Salom 
i Dolors Caldés, la 
parella igualadi-
na de Mira quién 
baila! a TVE. I una 
convidada forana 
d’excepció:  l’actriu 
Assumpció Ortet, 
que s’aixecà del llit 
malalta per viatjar 
i no faltar a la cita 

d’Igualada, amb tres monòlegs còmics. Qui diu 
que estava malalta?. El públic s’ho passà d’allò més 
bé i ja hi participà des de bon principi amb un joc 
de ventalls que els feren a mans, mentre sonaven 
cançons d’en Sisa. Al final, un imaginatiu castell 
de focs realizat per Xavi Amat, tècnic d’il·lumina-
ció i so aquell dia. No hi faltaren els “ooh!, ooh!, 
oooohhh!” clàssics de quan les rodes i els coets fan 
l’esclat...  A Poesia Viva, sabien divertir-se.  I riure, 
de bona llei. 
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Octubre de 2003.- S’inaugu-
ra oficialment l’Hotel Ciutat 
Igualada, un hotel de 4 estrelles 
superior. Segons Inversions 
Originals,  empresa promoto-
ra, es tracta d’una nova infra-
estructura per a la comarca de 
l’Anoia que pretén dinamitzar 
l’activitat empresarial i firal de 
la zona, que en els últims anys 
és un dels nuclis industrials en 
creixement de Catalunya. L’edi-
fici té un disseny molt avançat 
amb una façana molt especial 
que intenta reflectir els sím-
bols industrials de la comarca.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 18 ANYS
S’inaugura el nou Hotel Ciutat d’Igualada

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Si seguim així, renunciant al nos-
tre idioma cada vegada que algú 

ens parla en una altra llengua, ens 
quedarem sense la nostra



  |  7Divendres, 22 d’octubre de 2021

La igualadina Olga Jiménez 
Muntané és experta en vendes 
i lideratge, empresària i auto-
ra. Des de l’any 2002 ha liderat 

milers de dones al sector de la venda 
directa d’alta cosmètica, assolint les 
posicions més altes i els majors reco-
neixements. Ha estat convidada com a 
mentora a llocs com el Brasil, els Estats 
Units i arreu d’Europa. Ella creu en un 
concepte holístic de la dona de negocis 
per a qui el triomf professional sigui 
la clau per a una vida personal enca-
ra més exitosa. Al seu nou llibre LA 
JEFA ERES TÚ, disponible en format 
e-book i paper, et mostrarà com acon-
seguir-ho.

Olga, com va sorgir el projecte d’es-
criure LA JEFA ERES TÚ?
Cap al febrer del 2021, em vaig adonar 
que comptava amb gairebé vint anys 
d’experiència i un negoci d’èxit que 
durant la pandèmia havia crescut en 
comptes de decréixer. Va ser alesho-
res quan em vaig plantejar compartir 
el que havia après al llarg de la meva 
carrera en un llibre. L’objectiu del lli-
bre, més personal i vocacional que 
comercial, era poder ajudar les dones 
d’àmbits fora del meu. Quan una dona 

descobreix les claus 
d’una sana produc-
tivitat basada en els 
valors, aprèn a tre-
ballar el mínim per 
guanyar el màxim 
i, d’aquesta manera, 
pot aconseguir les 
seves fites profes-
sionals i financeres 
mantenint l’equilibri 
familiar i personal. 
En definitiva, tal 
com deia una de les 
meves primeres lec-
tores: “el llibre em va 
ajudar a tenir l’abso-
luta certesa que po-
dia tenir-ho tot i que 
l’èxit no ha de supo-
sar necessàriament 
un sacrifici”.

A qui va dirigit LA 
JEFA ERES TÚ?
LA JEFA ERES TÚ 
és una guia per a 
líders, emprene-
dores, caps i dones 
que vulguin arribar 

a ser-ho. També és un llibre dirigit a 
tothom qui busqui un regal perquè les 
dones de la seva vida s’inspirin, s’esti-
min i se sentin capaces d’aconseguir 
qualsevol cosa. 

Això vol dir que es tracta d’un llibre 
només per a dones?
Els homes que l’han llegit han mani-
festat que el llibre els ha servit com a 
guia per definir, arrencar i assolir qual-
sevol tipus de projecte. També és idoni 
per a qui vulgui descobrir el lideratge 
constructiu en femení. 
 
Quines són les principals pors de les 
dones a l’hora d’emprendre que el lli-
bre ajuda a resoldre?
Sovint inconscientment, moltes do-
nes creuen que no es mereixen l’èxit. 
Se senten culpables quan pensen en si 
mateixes. Això fa que creguin que han 
de triar entre el temps o els diners, l’èxit 
personal o el professional, però aques-
ta renúncia les fa sentir incompletes.
Per altra banda, moltes dones tenen 
por de les seves emocions i senten que 
els costa gestionar-les a l’hora de lide-
rar i treballar amb persones.
A més, la necessitat de ser acceptades 
fa que no s’atreveixin a somniar per 
por a l’èxit, que va lligat a les crítiques 

i, per contra, per por al fracàs, que va 
lligat al rebuig.
Al llibre els demostro que poden asso-
lir el triomf mantenint la seva integri-
tat, valors i prioritats i els dono eines 
pràctiques per poder-ho aconseguir.

Així doncs, és un llibre d’empresa o 
un llibre d’autoajuda?
És totes dues coses, es tracta d’una 
obra inspiradora, positiva, empodera-
dora i pràctica.

Com està estructurat el llibre?
El llibre conté 105 píndoles curtes re-
partides al llarg de dotze capítols.
Es tracta d’un llibre per llegir i rellegir i 
per trobar-hi respostes i reflexions una 
vegada i una altra, però també tècni-
ques fàcils d’implementar. 

Es tracta d’un llibre per a totes les 
edats?
El pot llegir qualsevol persona que 
senti la necessitat de construir un 
estil de vida a mida. Que vulgui sen-
tir-se respectada, ser un referent per 
als altres i, alhora, tenir equilibri, fle-
xibilitat horària i llibertat econòmica. 

Treballa el mínim per guanyar el màxim amb 
LA JEFA ERES TÚ, el nou llibre d’Olga Jiménez Muntané

I, per descomptat, qualsevol persona 
que vulgui que el seu èxit serveixi per 
aportar valor a la societat.

On podem trobar el llibre?
El llibre està disponible en format 
e-book a Amazon i en format paper 
a Amazon, Llibreria Aqualata, Cal 
Rabell i Llibreria Llegim...? 
Del 21 al 25 d’octubre l’e-book té 
una oferta especial de llançament a 
0,99€. Totes aquelles persones que el 

comprin a Amazon i escriguin una 
ressenya abans del 25 de novem-
bre rebran un quadern de notes LA 
JEFA ERES TÚ escrivint un correu a 
lajefaerestu@gmail.com amb la seva 
adreça postal.
El 19 de novembre a les 19h tindrà 
lloc la presentació oficial a la Biblio-
teca Central d’Igualada amb el suport 
de Llibreria Aqualata i la participació 
de quatre ponents que són grans refe-
rents. Hi haurà signatura de llibres i 
tots els assistents rebran regals exclu-
sius. És molt important fer la reserva 
al mail b.igualada.c@diba.cat ja que 
les places són limitades.



Gairebé totes les associacions de veïns demanen una reunió 
amb l’alcalde per parlar de seguretat ciutadana

Igualada

La carta la signen 
12 de les 13 entitats 
veïnals de la ciutat, 

totes menys la del barri 
de Montserrat

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament d’Igualada 
i la Unió Empresarial de 
l’Anoia organitzen una 

nova edició de la Setmana de 
l’Ocupació – Igualada Prepa-
ra’t. Es tracta d’un programa 
que ofereix un conjunt d’eines 
formatives i informatives a les 
persones que estan a l’atur, en 
procés de recerca de feina o 
que busquen fer un canvi pro-
fessional.
Des d’aquest 2021, l’organit-
zació del Prepara’t va decidir 
impulsar aquest programa en 
dues edicions durant l’any grà-
cies a la seva bona acollida: la 
primera, que va celebrar-se du-
rant la primavera; i la present, 
per celebrar-se els dies 9 i 10 de 
novembre, al Kiosk del Rec, en 
format presencial i amb afora-
ment limitat.
El fet que se celebri dos cops 
l’any permet que s’espongin els 
actes; però a la vegada, permet 
que es dupliquin les oportuni-
tats per millorar les habilitats 
professionals gràcies a les con-
ferències dels experts, i també, 
per postular a diverses ofertes 
de feina gràcies a l’activitat 
relacional, anomenada Con-
necta. En aquests moments, 
segons l’Observatori de Treball 

REDACCIÓ / LA VEU 

La pràctica totalitat de 
les associacions de ve-
ïns d’Igualada ha signat 

una carta dirigida a l’alcalde 
Marc Castells en què li de-
manen tenir una reunió per 
parlar de seguretat ciutadana. 
La carta té registre d’entrada 
de 29 de setembre i està sig-
nada pels presidents de les 
associacions de Sta. Caterina, 
Carme i Travessies;  Fàtima; 
Sant Agustí, Set Camins; Po-
ble Sec; La Bàscula; Les Flors; 
Sant Crist; Sant Jaume Seso-
liveres; Xauxa; Les Comes i 
Passatge la Tossa, totes menys 
la del barri de Montserrat. 
En el cos de la carta es de-
mana “una reunió urgent per 
tractar la falta de seguretat 

que estem patint darrerament 
a la nostra ciutat”, i s’afegeix 
que “atès que la situació ja es 
fa insostenible tant pels veïns 
com per les queixes rebudes, 
demanem veure’ns el més avi-
at possible per poder donar el 
nostre punt de vista i oferir-
vos la nostra col·laboració, a 
veure si entre tots podem mi-
llorar aquesta situació”.

El govern municipal no hi 
veu cas
L’alcalde d’Igualada, en de-

claracions a La Veu, ha con-
firmat que en els propers 
dies es reuniran amb les as-
sociacions de veïns, amb la 
presència dels Mossos d’Es-
quadra, per tal que el cos po-

licial, encarregat de la segu-
retat ciutadana, els informi 
de la situació a Igualada, Una 
situació que des dels Mossos 
d’Esquadra consideren que 
no és preocupant.

L’alcalde d’Igualada sospita 
que la carta enviada per les 
associacions de veïns està 
polititzada i que té la inten-
ció de “desgastar el govern 
municipal, que no és el res-
ponsable de la seguretat ciu-
tadana” . En aquest sentit, 
Castells demana que no es 
creï una “falsa imatge d’in-
seguretat per treure’n rèdits 
polítics”.
Des del govern municipal 
destaquen la bona sintonia 
que hi ha entre els Mossos 
d’Esquadra i la Policia Local 
de la ciutat, a més d’assegurar 
que el cos policial local s’ha 
anat renovant sempre que hi 
ha hagut baixes i que també 
s’han incorporat nous polici-
es quan ha estat necessari. 

Igualada acollirà el 9 i 10 de novembre la 10a Setmana de 
l’Ocupació, que torna a ser presencial

i Model Productiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, l’Anoia 
compta amb 7.4141 persones 
aturades (-205 respecte el mes 
anterior) i amb una taxa d’atur 
registral del 15,40%.

9 i 10 de novembre: Prepara’t 
edició tardor
Aquesta edició seguirà amb la 
mateixa tònica: una jornada 
estarà dedicada a activitats for-
matives amb conferències i ta-
llers que giraran al voltant de la 
recerca de feina (el dimarts dia 
9 de novembre); i l’altra jorna-
da, tindrà lloc el Connecta (el 
dimecres 10 de novembre), el 
punt de trobada i connexió en-
tre empreses que cerquen per-
sonal per a les seves plantilles i 
persones que busquen feina. 
Sense cap mena de dubte, 
l’Igualada Prepara’t es conver-
teix en una bona oportunitat 
per conèixer les darreres ten-
dències en la recerca de feina 
de la mà de ponents experts 
que donen eines, recursos i 

L’objectiu és seguir 
oferint eines, compe-
tències i oportunitats 
laborals. Els actes es 

faran al Kiosk del Rec

guies; que serviran, posterior-
ment, a la trobada amb els res-
ponsables de recursos humans 
de diferents empreses de la 
comarca que cerquen personal 
per a les seves organitzacions. 
Arrencarà el dimarts 9 de no-
vembre de 2021 a les 09.3h 
amb la conferència de ben-
vinguda per part del regidor 
de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
Jordi Marcé; i el president de 
la UEA, Joan Domènech. A 
través d’aquesta conferència, 
s’exposarà la situació del mer-
cat laboral a l’Anoia i també, les 
diverses eines que les entitats 
posen a disposició de tothom. 
Seguidament, a les 09.45h hi 
haurà la conferència “Claus 
per assolir resultats extraordi-
naris a la vida”, a càrrec de Rafa 
Rodríguez García, psicòleg, 
coach i formador internacio-

nal. Rodríguez oferirà als i les 
assistents una ponència basada 
en una experiència formativa 
que permetrà identificar les 
claus que fan que les persones 
assoleixin resultats extraordi-
naris en les diferents àrees de la 
vida, focalitzant el que de debò 
es vulgui aconseguir. 
Més tard, a les 11.30h tindrà 
lloc el taller “Quin és el teu ob-
jectiu professional” a càrrec de 
Mònica Cordobés, pedagoga 
i orientador acadèmica i pro-
fessional de l’Àrea de Projectes 
Educatius i Orientació de d’EP 
Institut. Amb aquesta activitat 
es vol acompanyar a identificar 
aquells elements claus a tenir 
en compte per tal de definir els 
objectius professionals.
La tarda del 9 de novembre 
seguirà acollint més activitats 
del Prepara’t: a les 15.15h serà 
el torn de “Per fi una entrevis-

ta! I ara què?”, un viatge per 
l’interior de l’entrevista des del 
punt de vista de la persona que 
selecciona: a través d’aquesta 
conferència, s’exposaran els 
aspectes que s’han de tenir en 
compte en una entrevista de 
feina i s’explicaran els punts 
claus i les eines necessàries per 
encarar-la amb seguretat. 
A les 16.20h, “Fes que et tro-
bin. Marca Personal aplicada 
a la recerca de feina”, per tal de 
descobrir com atraure l’atenció 
de les persones responsables 
dels processos de selecció de 
les empreses, a través de les 
xarxes socials. Ambdues ses-
sions s’impartiran a càrrec de 
Carlos Bella, docent universi-
tari, conferenciant, consultor 
de desenvolupament personal 
i professional. 
El Connecta és l’altre 50% 
de la Setmana de l’Ocupació 
d’Igualada. L’activitat tindrà 
lloc el dimecres 19 de no-
vembre, al Kiosk del Rec. Les 
persones participants hi acce-
diran només amb cita prèvia, 
per tal de garantir l’aforament 
i la distància de seguretat. Per 
tal de participar a la 10a Set-
mana de l’Ocupació, cal ins-
criure’s a través del web uea.
cat, especificant l’activitat a la 
qual s’hi vol assistir.
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NOU
NISSAN QASHQAI

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

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

tecnologia Mild Hybrid

Sigues el primer a provar-ho 
al teu concessionari Nissan
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament de Di-
namització Econò-
mica de l’Ajuntament 

d’Igualada ha posat en mar-
xa la primera incubadora de 
la comarca de l’Anoia amb el 
suport de la Diputació de Bar-
celona.
El projecte duu per nom “La 
incubadora del Tecnoespai” i 
es tracta d’un espai de gestació 
d’empreses i startups ubicat 
a les instal·lacions d’Ignova 
Tecnoespai a l’avinguda de 
Barcelona. Es tracta d’un espai 
de 40m2 amb diversos espais 
comuns, i un entorn virtual 
www.ignovaigualada.com
Els partners que participen en 
aquest projecte són d’una ban-
da l’Associació Tic Anoia que 
ens aportarà el coneixement 
tecnològic i La Universitat de 
Lleida, què serà prescriptora 
de la incubadora.
Aquest nou espai es dirigeix 
12 persones que vulguin im-
pulsar i fer créixer un projecte 
empresarial que es trobi en-
cara en una fase poc madura. 
Hi poden participar projectes 
de qualsevol sector sempre i 
quan incorporin un compo-
nent TIC.
Durant els mesos d’octubre i 
novembre es farà difusió del 
programa i el mes de desem-
bre es farà la selecció dels 12 
projectes.

L’Ajuntament crea la primera 
“incubadora” d’empreses a l’Anoia

Rotary celebra el Dia 
Mundial de la Pòlio

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Rotary Club d’Iguala-
da celebra aquest diu-
menge 24 d’octubre, el 

Dia Mundial contra la Pòlio, 
amb el recompte de 117.861 
vacunes subministrades a in-
fants gràcies a les activitats be-
nèfiques que realitzen durant 
tot l’any des de la seva creació. 
Algunes d’aquestes accions són 
la venda d’entrades del concert 
anual de Nadal, les vendes dels 
llibres sobre glaceres i canvi cli-
màtic, editats per un dels seus 
membres, Jordi Camins, entre 
altres activitats.
Com a novetat, aquest any ini-
cia la campanya de venda de 
“Cava Solidari” que promou 
el Districte Rotary. Cada am-
polla, que té un preu de 7,50 €, 
permetrà la compra de 9 vacu-
nes contra la Pòlio. Poden gau-
dir a més, d’un bon cava Reser-
va brut Nature Ecologic 2017 
de les caves Maria Rigol Ordi 
cavistes des de 1897 a Sant Sa-
durní d’Anoia.

El programa té una durada 
prevista de 7 mesos. Els 12 
projectes seleccionats inicia-
ran el treball el desembre 2021 
amb les tutories individualit-
zades amb els mentors. Du-
rant els mesos de gener a juny 
de 2022 es duran a terme les 
formacions grupals i les ses-
sions de mentoratge. Durant 
tots aquests 7 mesos, els parti-
cipants podran fer ús de l’espai 
de la incubadora del Tecno-
espai a Ig-nova Tecnoespai. 
El programa està previst que 
finalitzi el juny del 2022.
El programa inclou els se-
güents serveis pels 12 projec-
tes seleccionats:
• 11 hores de mentoratge per 
part de professionals experts.
• Networking amb altres per-
sones emprenedores per posar 

en comú l’experiència.
• 30 hores de tallers formatius 
grupals en màrqueting digi-
tal, tècniques de prospecció 
de clients i el procés de venda, 
alineació d’equips i pacte de 
socis.
• Espai de la incubadora a 
Ig-Nova Tecnoespai equipat 
amb tecnologia punta com 
impressores 3D per a la crea-
ció de prototips, a disposició 
dels participants durant els 7 
mesos que dura el programa.
Per participar-hi es pot tro-
bar informació al web igno-
vaigualada.com i posar-se en 
contacte a través del correu 
ignovatecnoespai@aj-iguala-
da.net i del telèfon 938066555.

Aquesta no és l’única inicia-
tiva de benefici social que es 
du a terme al Rotary, alguns 
exemples són la plantada anu-
al d’arbres, sent la d’aquest any 
realitzada al voltant del camp 
atlètic i els camps d’estiu, on 
joves de tot el món poden ve-
nir a conèixer Catalunya.
Rotary Club Igualada, que 
s’acostuma a reunir dos dies 
al mes, convida tothom que 
vulgui a participar en les seves 
sessions de conferències, on 
persones que tinguin intenció 
de conèixer més a fons o unir-
se a l’entitat poden anar-hi 
sense compromís.
Acabar amb una malaltia re-
quereix un enorme esforç i 
ni Rotary ni els seus aliats 
poden fer-ho sols. Desco-
breix com podries unir-te a 
la causa i ajudar a posar fi a 
la poliomielitis. Les persones 
interessades poden escriure a 
rc.igualada@rotary2202.org  
Tota contribució comprant un 
bon cava, ajudarà a travessar 
la meta final. 

L’Associació contra el Càncer 
entrega un llaç rosa ple de missatges 
a l’Ajuntament d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

D imarts 19 d’octubre 
Igualada s’ha sumat 
als actes en motiu 

del dia Mundial del Càncer 
de Mama. Una jornada per 
visibilitat i informar sobre la 
malaltia i recollir fons per la 
seva investigació. Durant tot 
dimarts, l’Associació Contra 
el Càncer a Igualada ha es-
tat a la Plaça de Cal Font on 
ha organitzat una taula infor-
mativa amb un gran llaç que 
igualadines i igualadins han 
anat omplint amb missatges 
d’esperança i suport, en papers 
de color rosa, que han cobert 
tot el llaç.
Al vespre, Esther López, 
presidenta de l’Associació 
Contra el càncer a Igualada 
ha fet entrega del llaç amb 
tots els missatges a l’Ajunta-

ment d’Igualada per tal que 
es pugui exposar en una de les 
finestres laterals i tothom pu-
gui llegir els missatges. L’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells, 
acompanyat de les tinentes 
d’Alcalde, Patrícia Illa i Car-
lota Carner, han rebut el llaç 
i han agraït a l’Associació la 
feina voluntària que realitzen 
per visibilitzar, informar i re-

captar fons per combatre el 
càncer des d’Igualada.
L’Ajuntament va il·luminar, 
també, la seva façana de rosa 
per sumar-se als actes del dia 
mundial del càncer de mama. 
A la nit, el poliesportiu de les 
comes va acollir un partit so-
lidari d’Hoquei Línia entre els 
equips Igualada Femení HCP 
i el Club Patí Voltregà.

-Tàrtar d’alvocat amb “cebiche” de gambes
-Mil fulles cruixent amb compota de poma, bunyols de 

bacallà i encenalls de pernil
-Caneló de rostit amb foie i gratinat amb parmesà

-Amanida capresse de tomàquet amb mozzarella i pesto
-Pinya tropical amb salmó fumat i salsa tàrtara

-Xatonada de bacallà amb romesco i anxoves del Cantàbric
****

-Llom de bacallà en llit cremós d’espinacs amb el seu amanit
-Suprema de lluç en salsa d’alls tendres

-Tataki de tonyina en reducció de soja i mel
- Calamarsons farcits en salsa americana

-Filet de porc en reducció de “Pedro Ximénez”
-Melós de vedella amb bolets del Pirineu

****
Castanyes, panellets i moniato amb vi dolç

Crema catalana a l’estil de l’àvia amb carquinyolis
Gelat de torró amb galeta cruixent

Pro�teroles farcides de nata amb xocolata calenta
Brownie de xocolata amb nous i gelat de vainilla

Vi blanc i negre Rocamar

RESTAURANT SCORPIA   Carretera N-II, Km 559,100 ·  08711 Òdena  
www.restaurantscorpia.cat · scorpia@restaurantscorpia.cat

JA PODEU FER LA VOSTRA RESERVA AL TELÈFON 93 806 05 55

FI DE FESTA AMB DISCO MÒBIL!

25€
PREU

IVA INCLÒS

Menú 
Castanyada
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L’APOSTA FERROVIÀRIA: 
MERCADERIES I VIATGERS
EL CORREDOR MEDITERRANI, 
UNA OPORTUNITAT TAMBÉ 
PEL TREN “GRAN” D'IGUALADA 
A BARCELONA?

27.10.2021
19H
IGUALADA
AUDITORI DEL MUSEU DE LA PELL

UN PROJECTE 
COL.LECTIU
EN MARXA:
LA VEGUERIA 
PENEDÈS AL SERVEI 
DE LES PERSONES

DEBATS 2021

Amb la participació de:
Joan Amorós, President de FERRMED
Xavier Badía, President de la Cambra de l’Anoia
Ricard Font, Secretari General de la 
Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori.

Presentació de l’acte: 
Jordi Cuyás,
President PVP

Modera:
Pep Solé,
Membre Secretariat PVP
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PEP SOLÉ VILANOVA / 
Membre del Secretariat
de l’Associació
Pro Vegueria Penedès 

D e debats sobre infra-
estructures n’hi ha 
hagut abastament i 

sempre apareix el Tren Gran 
en totes les reivindicacions 
que fem des del territori.

Més que un Tren Gran, en 
volum o que sigui molt llarg, 
crec que el que volem dir és 
que hi hagi un tren de pas-
satgers que ens porti a Bar-
celona en 25 minuts. Aquest 
és el somni.

Però tots sabem, encara que 
no ho vulguem reconèixer, 
que mai de la vida ens faran 
un via nova Igualada-Barce-
lona només perquè un tren 
pugui circular a 250 Km/h 
de velocitat per anar a Bar-
celona en 25 minuts.

Es va obrir un bri d’esperan-
ça quan vam sentir parlar de 
l’ETF, l’Eix Transversal Ferro-
viari. Concretament el 2010 
es va aprovar, per part de la 
Generalitat, el PDURSETF, el 
Pla Director Urbanístic per la 
reserva de sòl de l’Eix Trans-
versal Ferroviari.

Aquell pla preveu, amb un 
cost de 7.000M€, fer una línia 
de tren que va de Lleida fins a 
Girona, passant per Cervera, 
Igualada, Manresa, Vic i Gi-
rona. El mateix pla preveu un 
ramal que sortiria d’Igualada 
i aniria fins a Martorell enlla-
çant amb altres vies fins a Bar-
celona.

El Pla de l’ETF es va quedar al 
calaix dels plans directors ur-
banístics dels que a l’Anoia en 
som experts però que la reali-
tat ha fet que no n’hagi avançat 
mai cap.

Però a vegades hi situacions on 
els estels s’alineen i poden pas-
sar coses.

Els lectors saben que ja es 
construeix el Corredor Medi-
terrani que, per obra i gràcia 
del Gobierno d’Espanya, té 
diferents opcions. Una opció 
passa per la “costa de Madrid” 
i l’altra passa per la costa del 
Mediterrani. En qualsevol cas 
tot ve a parar prop de Barcelo-
na camí d’Europa amb els cor-
responents ramals cap als ports 
de Tarragona i Barcelona.

El canvi climàtic comportarà, 
que s’hagin de treure els ca-
mions de contenidors de les 
carreteres per fer llargues dis-
tàncies.
L’Anoia, i la Vegueria Penedès 
a la qual pertanyem, acabarem 
essent terra de pas de les mer-
caderies en els propers anys.
Apart, el Departament de Ter-

ritori està redactant el Pla Ter-
ritorial del Penedès. Aquest pla 
definirà com volem ser a la Ve-
gueria Penedès i quin és el paper 
que hem de tenir atès que estem 
entre les grans metròpolis de 
Barcelona i Tarragona.

Darrerament, en el corredor del 
Penedès, procedent del sud en 
l’àmbit del Corredor Mediterra-
ni, s’hi ha posat un tercer fil a la 
via que ha de permetre el pas de 
mercaderies amb trens d’ample 
europeu i ho han fet per no ha-
ver de fer una nova via exclusiva 
de mercaderies. Això farà que 
aquest eix viari que passa per 
Vilafranca del Penedès col·lapsi 
de trànsit en no poder absorbir 
el trànsit de mercaderies i pas-
satgers.

Ara sumem. Necessitat del cor-
redor Mediterrani, canvi cli-
màtic, treure camions de les 
carreteres, col·lapse al corredor 

de Vilafranca i redacció de Pla 
Territorial.

A tot això hi sumem un “petit” 
enllaç viari de mercaderies que 
de Montblanc enllaci amb el ja 
previst ETF en algun lloc inde-
terminat entre Cervera i Iguala-
da per generar un corredor de 
mercaderies per l’interior, evi-
tant el pas per l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona.

Resultat. La realització de l’ETF, 
més aquest enllaç pel trànsit 
de mercaderies per l’interior, 
descongestionaria el Corredor 
Mediterrani al pas pel Penedès i 
afavoriria, ara si, que una vega-
des posades les vies, poguéssim 
posar un Tren Gran per anar a 
Barcelona.

En parlem dimecres dia 27 d’oc-
tubre a l’Auditori del Museu de la 
Pell amb experts en ferrocarrils, 
mercaderies i passatgers.

Podríem estar davant l’oportunitat de tenir el Tren Gran?
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“Allò que no entén la Unió Europea és que qui decideix creuar 
el mar, és perquè ja no té res a perdre”

Entrevista a Òscar Camps, fundador d’Open Arms

REDACCIÓ / MARC VERGÉS 

Aquest dimarts es va 
fer l’estrena de la pel·
lícula Mediterráneo 

al cinema de l’Ateneu, en 
un acte organitzat per Grup 
Carles i l’Associació d’Igua·
lada per a la UNESCO i que 
va comptar amb la presència 
d’Òscar Camps, fundador 
d’Open Arms i persona en 
qui es centra el film. Mediter-
ráneo és una pel·lícula dura, 
però que s’ha de veure per 
aproximar·se a una realitat 
que hauria d’avergonyir les 
institucions europees. Abans 
de la preestrena, La Veu va 
poder conversar amb Òscar 
Camps durant uns minuts.

Heu hagut d’aturar la vos-
tra activitat de rescat al 
Mediterrani durant aquest 
temps de pandèmia?
Es va aturar al principi, amb 
el confinament més dur, per·
què la navegació estava pro·
hibida. Durant aquell temps, 
ens vam dedicar a la gent 
gran i vam col·laborar fent 
PCR. Però un cop va acabar 
el primer confinament, vam 
tornar a sortir al mar a fer 
les missions, fins que el go·
vern d’Itàlia ens va bloquejar 
el vaixell durant dos mesos 
(entre març i abril de 2021), 
després que se’ns fes una ins·
pecció, casualment el mateix 
dia que es jutjava Mateo Sal·
vini.

Ara no se’n parla tant als 
grans mitjans de comuni-
cació, però el drama hu-
manitari de gent intentant 
travessar el mar hi segueix 
sent, no?

No ha desaparegut, ni molt 
menys. I el fet que hagi des·
aparegut dels mitjans també 
ha fet baixar molt les dona·
cions. Però ens segueixen 
fent falta, nosaltres seguim 
amb missions pel mar. La xi·
fra oficial és de més de 1.900 
morts i desapareguts al Me·
diterrani en el que portem de 

amb passadissos humanitaris 
de l’Afganistan, no podran 
fer altra cosa que lliurar·se al 
crim organitzat per arribar a 
Europa. 
S’ha arribat a dir que la fei-
na d’Open Arms provoca 
efecte crida perquè aquestes 
persones decideixin pujar a 
una barca i intentar creuar 

Europea: si aquestes persones 
decideixen intentar travessar 
el mar és perquè ja no tenen 
vida, ja no tenen res a perdre. 
Prefereixen tenir una única 
oportunitat i lluitar per ella 
que quedar·se a terra. 
Així que dir que un vaixell 
enmig de 400.000 km2 mar és 
un “efecte crida” només és per 

sar el mar. Intentem treballar 
entre els més desfavorits, fo·
mentant la creació de centres 
cívics per tal que els joves pu·
guin reunir·se, puguin trobar 
formacions adequades a les 
seves necessitats, etc. Això 
que fem al Senegal ho voldrí·
em fer a altres països, però te·
nim recursos limitats.

La pel·lícula és un reconei-
xement a la vostra tasca o 
una denúncia a la inacció de 
les institucions europees?
És una pel·lícula que vol tor·
nar als orígens, quan vam 
anar a Lesbos per primer cop 
al 2015. El que ha passat des 
de llavors és que s’ha pervertit 
i intoxicat la realitat. Volem 
recordar de nou que es tracta 
de salva vides, independent·
ment del seu color de pell i la 
situació administrativa. 

Has participat en la produc-
ció?
Vaig ser·hi en l’etapa de guió, 
per controlar una mica tot el 
tema perquè no se n’anés de 
les mans el fet de voler posar 
recursos cinematogràfics que 
no s’ajustessin del tot a allò 
que creiem i volíem trans·
metre. En alguns aspectes he 
hagut de cedir, com en el fet 
que només apareix una filla a 
la pel·lícula, quan en realitat 
en tinc quatre, tres noies i un 
noi. Però en general, la pel·lí·
cula explica força bé allò que 
nosaltres vivim al mar, tot i 
que la realitat encara és més 
dura en alguns moments. I hi 
ha 1.000 extres que són refu·
giats que també hi han volgut 
participar, recreant com van 
viure ells l’experiència de cre·
uar el Mediterrani.

2021. Repeteixo, la xifra ofi·
cial. En realitat en són molts 
més.

La guerra de Síria va donar 
pas a l’onada migratòria del 
2015, en la qual es centra la 
pel·lícula. Espereu que amb 
el canvi de règim a Afganis-
tan, tot i estar més lluny del 
Mediterrani, pugui passar el 
mateix?
Al 2015, a Lesbos, no només 
hi arribaven sirians. També 
hi havia iraquians i molts af·
ganesos, el que passa és que 
aquests dos últims no eren 
considerats refugiats i se’ls 
deportava a Turquia. Així 
que si ara no poden sortir 

el Mediterrani...
La inacció de la Unió Euro·
pea en matèria de salvament 
al Mediterrani és una acció 
deliberada. No intervenir és 
una decisió política, però la 
seva obligació és socórrer les 
persones que van a la deriva, 
independentment de la seva 
situació burocràtica un cop 
arribin a terra. Estem parlant 
de vides humanes. La decisió 
de la Unió Europea de no in·
tervenir era deixar que el mar 
fes la seva feina i això dissua·
diria a més persones de venir. 

Però segueixen venint igual-
ment, oi?
És que el que no entén la Unió 

generar desconfiança en tota 
aquella gent que no té tota la 
informació. La nostra úni·
ca missió és protegir la vida 
al mar i això és indiscutible. 
Com que no poden anar con·
tra això, busquen la manera 
de disfressar·ho amb un dis·
curs polític perquè sinó són 
ells els que queden retratats. 

Més enllà de rescats al mar 
també feu treball sobre el 
terreny a Àfrica.
Sí, ara som al Senegal i també 
havíem estat a Ghana. Tenim 
el projecte Origen, que és de 
formació i sensibilització, es·
pecialment a les zones d’on 
surten els caiucs per traves·

Abans de la preestrena de la pel·lícula, Òscar Camps va conversar amb el periodista igualadí 
Joan Maria Morros / Foto: Joan Solé

* Finançament del vehicle Subaru Impreza 2.0 Hybrid Urban CVT. Preu al comptat: 31.250,00 €. Preu finançant: 31.250,00 €. Entrada: 12.105,95 €. Termini: 48 mesos, 1 quota de 218,15 €, 46 quotes de 229,00 € i 1 quota 
de 13.742,23 €. Tipus deutor fix: 6,95%. TAE: 8,44% (tant la TAE com la primera quota poden variar lleugerament segons el dia de la signatura del contracte i de la data de pagament de les quotes). Comissió d’obertura 
finançada: 3,50 % 670,04 €. Interessos: 4.680,29 €. Import total del crèdit: 19.814,09 €. Cost total del crèdit: 5.350,33 €. Import total carregat: 24.494,38 €. Preu total a terminis: 36.600,33 €. En cas que el dia de la 
contractació sigui el 9/5/2021 i el primer pagament el 2/6/2021. Oferta vàlida fins al 31/10/2021. Sistema d’amortització francès. Finançament sotmès a l’estudi i l’aprovació de Santander Consumer Finance, SA.

Des de 229€/Mes*

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

GAMMA

SUBARU
HYBRID

JOAN SAN JOSÉ 
AUTOMÒBILS, S.L.

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

XV. IMPREZA. FORESTER.
MÉS SEGURETAT. MÉS EFICIÈNCIA. MÉS SUBARU QUE MAI.
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A falta de poc més d’un 
any pel final del con-
tracte de gestió de 

la neteja viària i recollida de 
residus, Poble Actiu acusa el 
govern Castells de “manca de 
planificació en gestió de resi-
dus”, com en tants altres temes 
com el planejament urbanís-
tic, la mobilitat o els equipa-
ments culturals, i reclama que 
el govern faci públic l’estudi 
sobre el model de recollida de 
residus. De fet, la candidatu-
ra municipalista va proposar, 
pels comptes anuals del 2020, 
una partida per encarregar un 
estudi, i dos anys després en-
cara estan esperant conèixer 
els resultats de l’estudi del mo-
del de residus. 
Des de Poble Actiu han re-
cordat que la manca d’ini-
ciativa del govern Castells 
ha fet que el percentatge de 
Recollida Selectiva Neta ha 
passat del 29,23% del 2019 

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Som-hi (PSC-Co-
muns) ha denunciat “la 
brutícia de la ciutat”. En el 

marc de les visites periòdiques 
que la formació progressista fa 
als barris constata una manca 
de neteja a moltes zones i de-
mana al govern que “reaccio-
ni”. Això passa després que el 
2018 l’Ajuntament aprovés una 
modificació de contracte per 
pagar gairebé mig milió d’euros 
més cada any per la neteja fins 
el 2022. Així que, segons Som-
hi, es paguen prop de 2 milions 
d’euros més dels contractats 
inicialment i afirma que “no hi 
ha cap millora” i que “aquests 
diners estan sense control”.
El regidor portaveu d’Iguala-
da Som-hi, Jordi Cuadras, de-
nuncia que “l’Ajuntament està 
pagant mig milió d’euros més 
cada any per tenir la ciutat més 
neta i passa justament el con-
trari: cada vegada Igualada està 
més bruta. Demanem al go-
vern que controli la planifica-
ció de la neteja perquè aquest 

Som-hi considera que Igualada 
“està bruta” i parla de “descontrol”

mig milió d’euros més que es va 
aprovar el 2018 vulgui dir te-
nir la ciutat més neta i no més 
bruta. Sinó ens preguntem: per 
què es va aprovar pagar aques-
ta quantitat que no es trobava 
recollida en el contracte?”.
Som-hi demana explicacions 
al govern de Marc Castells, que 
al seu moment ja es va quedar 
sol aprovant un augment del 
contracte de neteja fa tres anys. 
Cuadras es pregunta: “On han 
anat a parar aquests diners, els 
prop de 2 milions de més que 
Igualada paga per la neteja vià-
ria de la que estipulava el con-
tracte? La ciutadania no percep 
cap millora, només cal passejar 

per Igualada i veure-ho. Hi ha 
una mala gestió i una mala pla-
nificació”.
La formació que integren 
PSC, Comuns i el grup ciutadà 
Igualada Oberta, reconeix l’es-
forç dels treballadors del ser-
vei de neteja però reclama que 
el govern treballi per tal que la 
distribució de tasques i l’esta-
bliment de zones prioritàries 
sigui fet a partir de les necessi-
tats detectades en molts barris 
i no des d’un despatx a l’Ajun-
tament: “Cal trepitjar el carrer 
i escoltar les veïnes i veïns per 
saber les mancances i com re-
soldre-les”, afirma la formació 
progressista. 

Poble Actiu vol saber 
quin model de recollida 
de brossa es vol 

al 30,88% del 2020, un incre-
ment d’un punt que conside-
ren “una vergonya”.

Propostes
Poble Actiu, que ha visitat 
Berga on ja s’ha implementat 
el servei “porta a porta” amb 
molt èxit, planteja un model 
de reciclatge obligatori, sigui 
amb Porta a Porta o conteni-
dors identificats, per tal de que 
reciclar “passi de ser una op-
ció a una obligació”. El Porta 
a Porta per residus comercials 
que s’implementarà a restau-
rants, bars i altres comerços 
properament, demanen que 
s’apliqui a tots el comerç i in-
dústria i vingui acompanyat 
d’un sistema de “Pagament 
per generació”, en que “qui 
més genera, més pagui”. Final-
ment, proposen abordar el de-
bat sobre el model de gestió, i 
afirmen que en moltes ciutats, 
quan s’ha assumit la gestió pú-
blica, la qualitat del servei ha 
millorat substancialment.

octubre | 2021 octubre
solidari

Amb el suport de:Organitza:

ASSOCIACIó CATALANA D’AMICS
          DEL POBLE SAHRAUI
            DE L’ANOIA

ASSOCIACIó CATALANA D’AMICS
          DEL POBLE SAHRAUI
            DE L’ANOIA

Tradicional caminada solidària de 15 km de recorregut fàcil, pels voltants d’Igualada. 

el seu pare i, per poder alimentar la família, s’ha de disfressar de noi per poder treballar.

Al nalitzar la projecció, col·loqui amb la directora, Maria Bros Carreras.

CAMINADA SOLIDÀRIA. 

Organitzen: ACAPS i Asociació Inama

Organitza: FUNDASE | Col·laboren: Ateneu Igualadí i CineClub Ateneu

Entrades a www.ateneucinema.cat (preu 1 �)

Diumenge 31 d'octubre a les 9 h | Lloc de sortida: Estació Vella

Dissabte 30 d'octubre a les 18.30 h | Sala de socis de l’Ateneu Igualadí

Inscripcions al mateix lloc, abans de la sortida.

DOCUMENTAL | MUJER MINERA: RESISTIR EN EL CERRO RICO DE POTOSÍ

Organitza: ACAPS

Dijous 28 d'octubre a les 20 h (primer passi) i a les 22 h (segon passi) | Ateneu cinema

CINEMA | EL PAN DE LA GUERRA

Documental sobre la lluita de les dones mineres del Cerro Rico de Potosí (Bolívia) contra l’explotació a què es veuen sotmeses dia rere dia 
per efecte del sistema que les rodeja. A través del testimoni de tres de les gures femenines més representatives del sector miner bolivià, 
les palliris, les guardes i les vídues dels miners, es mostra la agrant vulneració de drets humans que pateixen les treballadores per part de 
les cooperatives mineres, dels seus socis i d’un Estat bolivià que ignora la legislació laboral del país. 

Organitza: CineClub Ateneu

Pel·lícula d’animació que narra la història de Parvana, una nena afganesa d’onze anys que viu a Kabul. Els talibans detenen

Dimecres 27 d’octubre a les 19 h | Sala Jordi Sellarès de l’Espai Cívic Centre d’Igualada

Presentació del documental “Igualada i el poble sahrauí: 25 anys d’amistat” realitzat per l’igualadí Dan Ortínez. El documental recull imat-
ges de la relació establerta entre Igualada i Mahbes, des dels seus inicis ns a l’actualitat. Quins projectes s’han dut a terme, com han 
evolucionat els primers protagonistes i quines vinculacions s’han establert entre les dues comunitats al llarg d’aquests anys. 

d’una infermera espanyola que, per amor, se’n va anar als camps de refugiats i va sumar-se a la resistència sahrau.

DOCUMENTAL: IGUALADA I EL POBLE SAHRAUÍ, 25 ANYS D’AMISTAT

A continuació, tindrà lloc la presentació del llibre “La enfermera del desierto” de Jorge Molinero Huguet, que explica la història
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E l Consell Comarcal de 
l’Anoia obre una nova 
etapa en l’impuls de 

l’economia social i solidària a 
la comarca després de la col·
laboració dels darrers cinc 
anys amb l’Ateneu Coopera·
tiu de la Catalunya Central i 
passa a estar adscrit a l’Ateneu 
Cooperatiu de l’Alt Penedès i 
el Garraf. 
Aquest canvi s’ha dut a terme 
a instàncies de la Generalitat 
de Catalunya. El vicepresident 
primer del Consell Comarcal 
de l’Anoia, Jordi Cuadras, ha 
presidit la reunió on s’ha ofi·
cialitzat la nova etapa amb els 
representants dels dos ateneus 
i s’ha fet la valoració de les ac·
cions impulsades des del 2016, 
quan el Consell va incorporar 
l’economia social i solidària 
com un dels àmbits d’actuació 
del seu departament de Pro·
moció Econòmica.
Des del 2016, el Consell Co·
marcal i l’Ateneu de la Cata·
lunya Central han facilitat la 
creació d’onze cooperatives a 
la comarca i han acompanyat 
l’activitat de quaranta més. 
D’altra banda, s’han acreditat 
onze gestories amb el Segell 
Cooperatiu perquè tinguin 
tots els recursos per assesso·
rar a les persones que vulguin 
crear una cooperativa i tam·
bé s’ha celebrat anualment la 
Taula de l’Economia Social 

El Consell ajuda a crear onze 
cooperatives a la comarca

Recta final de l’Octubre 
Solidari amb 
moltes activitats
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Octubre Solidari se·
gueix amb les activitats 
programades al llarg de 

la propera setmana. Després de 
la Mostra d’Entitats Solidàries 
i de les activitats que es van 
dur a terme els primers dies de 
mes, les entitats solidàries i de 
cooperació de la ciutat presen·
ten noves propostes.
Acaps (Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauí) ha 
programat dues activitats el dia 
27 d’octubre a les 19h a la Sala 
Jordi Sellarès de l’Espai Cívic 
Centre.
En primer lloc, la presentació 
del documental “Igualada i el 
poble sahrauí: 25 anys d’amis·
tat” realitzat per l’igualadí Dan 
Ortínez. El documental recull 
imatges de la relació establerta 
entre Igualada i Mahbes, des 
dels seus inicis fins a l’actuali·
tat. A continuació, tindrà lloc 
la presentació del llibre “La en·
fermera del desierto” de Jorge 
Molinero Huguet, que explica 
la història d’una infermera es·
panyola que, per amor, se’n va 
anar als camps de refugiats.
La presentació serà a càrrec 
de l’autor de la novel·la, Jorge 
Molinero, i comptarà amb la 
presència de la protagonista, 
Montse Azcorbe Sagrera, la 
infermera que va lluitar per la 
llibertat del poble sahrauí.
Dijous 28 d’octubre, el Cine 
Club organitza la projecció de 
dos passis de la pel•lícula d’ani·
mació “El pan de la guerra”; la 
primera a les 20 hores en ver·
sió doblada i, la segona, a les 
22 hores, en versió original, a 
l’Ateneu Cinema. El preu de les 
entrades serà d’un euro i es po·
dran adquirir al web del cine·
ma (ateneucinema.cat).
La pel.lícula explica la histò·
ria de la Parvana, una nena 
afganesa d’onze anys que viu a 
Kabul i que, quan detenen el 
seu pare, ha de disfressar·se de 
noia per poder treballar a l’Af·
ganistan dels talibans.
Dissabte 30 d’octubre, a les 
18,30 hores, a la sala de socis 
de l’Ateneu Igualadí, Amics 
de Fundase (Fundación Sem·
brando Esperanza) organitza 
la projecció del documental 
“Mujer minera : resistir en 
el Cerro Rico de Potosí”. Un 
documental sobre la lluita de 
les dones mineres del Cerro 
Rico de Potosí (Bolívia), que 
denuncia l’explotació a què es 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l juliol la Residència 
Pare Vilaseca va iniciar 
el projecte “L’Aperitiu 

Sensitiu” que busca la inclusió i 
la correcta i segura nutrició de 
les persones amb disfàgia, és a 
dir, dificultat per empassar els 
aliments. Aquestes dificultats 
son més freqüents en persones 
grans a causa del progressiu 
envelliment. 
El projecte té com a objectiu 
recuperar i recordar el sabor 
d’aliments quotidians que de 
vegades es perden quan una 
persona té alteracions en la de·
glució. Per fer·ho, la neurolo·
gopeda de la residència, Noelia 
Capitán, i la dietista, Montse 
Ibáñez, adapten els aliments 
que presenten més possibili·
tat de patir ennuegaments, tot 

i Solidària dirigida a tècnics 
d’ajuntaments i càrrecs elec·
tes. Des del mes de maig el 
Consell Comarcal també ofe·
reix un punt d’atenció i asses·
sorament gratuït per tothom 
qui vulgui conèixer com cre·
ar una cooperativa. Funciona 
amb cita prèvia, demanant·la 
al telèfon 93 805 15 85.
Jordi Cuadras destaca la im·
portància de fer costat a tots 
els àmbits que contribueixin a 
“crear ocupació i economia al 
nostre territori. En aquest cas, 
l’àmbit de l’economia social i 
solidària ho fa, a més, amb un 
marcat objectiu social. Des del 
Consell treballem per ser una 
comarca amb una economia 
diversa on l’economia social i 
solidària hi tingui el seu espai 
al costat de totes les altres ti·
pologies d’empreses. Cal que 
explorem totes les alternati·
ves de generació de riquesa 

al nostre territori i les col·la·
boracions de les institucions 
amb els ateneus cooperatius, 
a qui els agraïm el seu paper 
fonamental i entregat, són de·
cisives en aquest àmbit”.
Coopsetània és l’Ateneu Co·
operatiu de l’Alt Penedès 
i Garraf i forma part de la 
Xarxa d’Ateneus Cooperatius 
presents a tot Catalunya, una 
iniciativa promoguda pel De·
partament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Ge·
neralitat, sorgida a partir de 
l’aliança de diversos actors 
públics i privats del territori. 
Aquests ateneus tenen per 
objectiu donar a conèixer i 
impulsar l’economia social, 
el tercer sector i les coopera·
tives, un model d’economia 
transformadora que doni 
resposta a la necessitat del 
territori, generant riquesa i 
ocupació estable i de qualitat.

modificant la seva textura per 
aconseguir una aparença més 
real, homogènia i desitjable. Es 
conserva el seu sabor original 
sense risc de broncoaspiració, 
ja que no es modifica la con·
sistència en cap de les fases 
de la deglució. Els aliments de 
textura modificada són una 
alternativa de nutrició per a 

persones que pateixen disfàgia 
i repercuteixen de forma posi·
tiva en el seu benestar i la seva 
autonomia.
A la residència s’ha detectat 
que cada vegada són més les 
persones que rebutgen certs 
aliments per la seva consistèn·
cia. Menjar dia rere dia tot tri·
turat, trinxat, o bé renunciant 
a alguns sabors, passa factura 
i pot tenir un impacte impor·
tant en la qualitat de vida de 
la persona. Adaptant aquests 
aliments, els professionals de la 
residència han aconseguit que 
els residents amb disfàgia pu·
guin gaudir de plats com mus·
clos amb escabetx, espàrrecs 
amb maionesa, truita de pata·
tes, coca, o gelat, entre d’altres. 
La finalitat assolida és aconse·
guir que el menjar torni a ser 
motiu de celebració.

veuen sotmeses dia rere dia 
per efecte del sistema que les 
rodeja. A través del testimoni 
de tres de les figures feme·
nines més representatives del 
sector miner bolivià, les palli·
ris, les guardes i les vídues dels 
miners, es mostra la flagrant 
vulneració de drets humans 
que pateixen les treballadores 
per part de les cooperatives 
mineres, dels seus socis i d’un 
estat bolivià que ignora la le·
gislació laboral del país.
Al finalitzar la projecció, hi 
haurà un col·loqui amb la di·
rectora del documental, la ter·
rassenca Maria Bros Carreras.
El diumenge 31 d’octubre, 
Acaps torna a organitzar la 
caminada solidària. La cami·
nada, conduïda enguany per 
l’Associació cívico·cultural 
Inama, sortirà de l’Estació Ve·
lla a les 9 del matí. Es farà una 
ruta circular d’uns 15 kms. 
amb sortida i arribada a Igua·
lada, que passarà per Montbui 
poble i Vilanova. Les inscrip·
cions es faran al mateix lloc 
abans de la sortida.
L’Espai Cívic Centre acollirà, 
des de divendres 25 d’octu-
bre i fins diumenge 14 de 
novembre, una exposició so·
bre el procés de creació del 
projecte “Muvumú i la fruita 
màgica”. Les igualadines Ma·
ria Farrés i Nita Vilarrubias 
són les creadores del conte 
il·lustrat “Muvumú i la frui·
ta màgica”, amb la finalitat de 
recollir fons per destinar·los 
a l’escola Trust Future Ugan·
da, una escola gestionada per 
una ONG i voluntaris locals. 
Abans de la presentació del 
llibre, que es farà el dissabte 
13 de novembre, es podrà 
veure l’exposició sobre el seu 
procés de creació.

Aliments texturitzats a la Residència 
P. Vilaseca per persones amb disfàgia
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E l Consorci Sanitari de 
l’Anoia (CSA) ha rebut 
el donatiu d’un cente-

nar de coixins fets per les Ar-
tesanas de Corazón de Santa 
Margarida de Montbui, un 
grup de dones que confeccio-
na de manera desinteressada 
coixins en forma de cor que 
serveixen per alleujar el dolor 
de les persones operades de 
càncer de mama. També per a 
les pacients operades de càncer 
de mama, en aquest cas amb 
mastectomia, Mercè Muntané, 
juntament amb el taller Anna 
Ramírez, ha fet entrega de prò-
tesis externes de cotó per al pit.
Tant els coixins com les prò-
tesis es donen a les pacients de 
la Unitat Funcional de mama 
de l’Hospital d’Igualada durant 
el postoperatori. Assumpta Es-
pinagosa, infermera gestora de 
casos de la Unitat funcional de 
mama i de l’Oficina de cribrat-
ge de mama de l’hospital igua-
ladí, explica que “hi ha algunes 
intervencions de càncer de 

L’Hospital rep coixins i pròtesi de cotó 
per a les operades de càncer de mama

El mercat dels pagesos ja 
ha tornat els dimecres
REDACCIÓ / LA VEU 

A partir d’aquest passat 
dimecres, les parades 
del mercat no seden-

tari d’Igualada han tornat a 
la seva ubicació original a la 
plaça de la Masuca. El canvi 
arriba després del relaxament 
de les mesures de restricció 
d’aforament per la Covid.
A partir de dimecres, les di-
ferents parades es col·loquen 
dins la plaça seguint les reco-
manacions del Procicat tal i 
com ja es fa els dissabtes des 
del mes de setembre, dies en 
què el nombre de parades és 
menor.
El regidor de mobilitat, Mi-
quel Vives, ha explicat que “la 
mesura ha estat molt ben re-
buda tant pels paradistes del 

mercat no sedentari, del mer-
cat interior i del mercat de pa-
gesos que consideren la plaça 
de la Masuca la millor opció 
d’ubicació”. Vives ha recor-
dat que aquest canvi es va fer 
durant l’època de restriccions 
a causa de la Covid per tal de 
“garantir les mesures de segu-
retat i aconseguir que tots els 
paradistes poguessin seguir 
treballant ja que l’espai de la 
plaça tenia menys aforament 
que el que es necessitava.”
Des de l’Ajuntament d’Iguala-
da, a banda, durant tot aquest 
període de restriccions s’han 
promogut ajudes directes per 
als paradistes així com també 
s’han realitzat diverses campa-
nyes informatives o publicità-
ries sobre la compra de proxi-
mitat al mercat.

mama, com la limfanedecto-
mia, on treuen tots els ganglis 
de l’aixella, i en d’altres on no-
més treuen el gangli sentinella. 
En aquests tipus d’intervenci-
ons queda una cicatriu que a 
vegades els tiba i els molesta, 
i en aquests casos el coixí va 
molt bé per alleujar els dolors, 
ja sigui per dormir, per estar 
assegudes al sofà o en una ca-
dira”. En el cas de les pròtesis 

externes de cotó, Espinagosa 
explica que “són per a les dones 
que els han fet una mastecto-
mia i encara no es poden posar 
la pròtesi de silicona definitiva 
i serveix per millorar el resultat 
estètic”. 
Les infermeres Janina Mar-
sol, responsable de la Unitat 
d’Atenció al Ciutadà, i As-
sumpta Espinagosa van rebre 
les voluntàries.

(versió bateria 50kWh) 246,8 - 294,9 (versió ó 
a http://wltp.peugeot.es

Mestres de l’impossible

Inscriu-t’hi ja a peugeot.es

DIES PEUGEOT PROFESSIONAL

SARAUTO.  IGUALADA - SANT FRUITÓS DE BAGES - Tel.: 93 803 00 00 - 93 877 20 00. www.sarauto.com

CONDICIONS ESPECIALS
I FINANÇAMENT EXCLUSIU

DEL 18 AL 31 D’OCTUBRE
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Arriba una tercera edi-
ció de “Química a 
l’Escola”, un concurs 

organitzat per les empreses 
que conformen la sectorial 
química de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia. L’èxit de par-
ticipació de la darrera edició 
així com la qualitat dels ex-
periments presentats per part 
dels centres educatius i els 
seus alumnes, han fet plante-
jar una nova edició consecuti-
va d’aquest concurs que té per 
objectiu principal acostar la 
química a les aules.
Aquesta iniciativa va néixer de 
la voluntat i la implicació d’un 
sector químic molt important 
a la comarca format per em-
preses amb ganes de fomentar 
vocacions industrials entre els 
joves, apropar la ciència als 
més petits i posar en valor una 
professió i un sector arrelat a la 
comarca i amb un gran poten-
cial de present i futur.
Aquest concurs es basa en la 
realització d’un experiment o 
investigació relacionada amb 
la química a l’aula, ja sigui mit-
jançant materials habituals o 
casolans, i enregistrar-ho. No 
hi ha limitació de materials ni 
de productes, sempre que, es 
realitzi sota els criteris de segu-
retat pertinents. 

Novetats
Aquesta 3a edició presenta 
diverses novetats. Enguany i 
per treballar totes les escoles 
en una mateixa temàtica, els 
patrocinadors posaran una te-
màtica diferent cada any a tre-
ballar, aquestes poden anar des 

Torna “Química a l’Escola”, després 
de l’èxit de les dues anteriors edicions

El conseller Elena 
presenta al ParcMotor 
uns drons d’emergències

REDACCIÓ / LA VEU 

C astellolí ha rebut la vi-
sita del conseller d’In-
terior de la Generali-

tat de Catalunya, Joan Ignasi 
Elena, que ha assistit a la pre-
sentació d’un sistema de drons 
especialitzat en emergències i 
dispositius policials. 
Elena ha estat rebut per l’al-
calde de Castellolí, Joan Serra, 
al Campus Motor Anoia, on 
ha signat el Llibre d’Honor. 
El batlle ha aprofitat la visita 
per explicar al conseller els 
projectes que tenen en marxa 
el municipi i Parcmotor Cas-
tellolí, alguns dels quals re-
quereixen la col·laboració del 
Servei Català de Trànsit, i l’ha 
convidat a tornar a Castellolí 
per conèixer amb més detall 
aquestes iniciatives.
Serra també li ha donat a 
conèixer el projecte de vehicle 
elèctric compartit a la Conca 
d’Òdena, Mobico, estrenat re-
centment. El màxim responsa-
ble del departament d’Interior 
s’ha posat al servei dels veïns 
i veïnes de Castellolí per ga-
rantir-los “un dels valors més 
preuats, la seguretat integral 
dels ciutadans, que no és ni 
més ni menys que la garantia 
dels seus drets i llibertats”, ha 
deixat escrit al Llibre d’Honor 
del consistori castellolinenc.
Posteriorment, el conseller ha 
assistit a la presentació d’un 
sistema de drons utilitzat en 
emergències i operatius po-
licials, de l’empresa catalana 
Mars Intelligence. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l projecte Correspon-
sals té com a objectiu 
estimular la participa-

ció dels/les joves estudiants, 
així com fomentar la partici-
pació dins dels centres educa-
tius i a la ciutat en general. És 
una eina per fomentar i pro-
moure la implicació del jovent 
als àmbits que els afecten di-
rectament en el seu dia a dia.
El departament de Joventut 
de l’Ajuntament informa que 
ha iniciat el període d’inscrip-
cions, obert fins al 25 d’octu-

de la química a l’alimentació, 
els químics de la història o la 
química dels teixits. 
Properament, tots els centres 
educatius de la comarca rebran 
les bases per participar-hi per 
part de l’organització del con-
curs.  A grans trets, els criteris 
d’avaluació que es tindrà en 
compte seran: l’originalitat i 
l’explicació química o l’experi-
ment i també la seguretat, es 
tindrà en compte la utilització 
d’EPIs per a la tipologia d’ex-
periment que es realitzi. 
Hi haurà cinc categories, tres 
per primària i dues per secun-
dària, cadascuna de les quals 
comptarà amb un premi de 
300€ per comprar material 
de laboratori per l’escola. Tots 
els vídeos seran revisats pels 
membres del jurat UEA Quí-
mica que patrocinen el con-
curs i escolliran un guanyador 
per cada categoria. L’entrega de 
premis es farà en un acte con-
junt per a tots els centres edu-
catius guanyadors d’aquesta 3a 
edició.
“Química a l’Escola” va néixer 
el 2019, donada la preocupa-
ció del sector per la falta de 
químics i professionals a la 
indústria. La iniciativa va ser 

de les mateixes empreses de 
la comarca, que volien apro-
par la química a l’escola, des 
del joc, la creativitat i l’experi-
mentació, buscant despertar 
noves vocacions industrials i a 
l’hora, despertar l’interès dels 
estudiants per aquest sector 
empresarial. A l’Anoia el sec-
tor està format per una xarxa 
de 35 empreses químiques 
amb una facturació de més 
de 200 MEUR així com tam-
bé, mig miler de treballadors i 
treballadores al sector. L’apos-
ta conjunta de les empreses 
del sector amb aquest concurs 
per apropar la indústria als jo-
ves, amb un ferm compromís 
i ganes de treballar plegats fa 
que les empreses químiques 
de l’Anoia deixin a un costat  
la competència per lluitar i 
apostar junts pel futur del sec-
tor i de la comarca.
Aquesta edició és possible 
gràcies al patrocini de diver-
ses empreses del sector químic 
de la comarca que aposten per 
aquest projecte: Leather Quí-
mica, Comercial Godó, Atlas, 
Apliclor, Robinson Ventures, 
Waterologies, Labin, Quimser, 
Proquip, Simar, Texcur, ABC 
Leather i Blautec.  

Els responsables de la compa-
nyia, Vicenç Guillen i Iñaki 
Jauregui, excomandaments 
dels Mossos d’Esquadra espe-
cialitzats en investigació cri-
minal, han explicat la tecnolo-
gia emprada i la importància 
de la connectivitat en sistemes 
com el Lifeseeker, creat per 
una empresa gallega amb l’ob-
jectiu de localitzar persones 
desaparegudes a través del se-
nyal dels seus telèfons mòbils 
mitjançant drons.
L’acte ha comptat amb una 
demostració d’aquest sistema, 
que s’ha realitzat al voltant de 
les instal·lacions del Campus 
Motor Anoia. Els responsables 
de l’empresa han sobrevolat el 
recinte amb un dron equipat 
amb tecnologia capdavantera 
que ha permès localitzar di-
versos dispositius mòbils que 
prèviament havien estat ama-
gats a la zona.
Altres procediments innova-
dors que s’han presentat avui 
a Castellolí amb la presència 
del conseller d’Interior són 
l’ús de drons en operacions 
de salvament marítim i en el 
reconeixement i gestió de ma-
trícules de vehicles (sistema 
IDTK, impulsat per una em-
presa catalana), que s’utilitza 
en col·laboració amb la Direc-
ció General de Trànsit (DGT).
En la presentació també hi 
han assistit representants del 
cos de Mossos d’Esquadra, 
dels Bombers de la Generali-
tat, del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM), de la Policia 
Nacional i de la Guàrdia Civil.

L’Ajuntament inicia el projecte de 
joves corresponsals d’aquest curs

bre, per a tots i totes les alum-
nes que cursin 3r o 4t d’ESO 
a la ciutat i que el seu Institut 
participi del projecte PINS 
d’enguany.
Tens ganes de conèixer a jo-
ves d’altres Instituts i crear 
projecte conjunts? T’apun-
tes a formar part del projec-
te de joves corresponsals? 
T’hi esperen!
Per més informació podeu 
consultar la web d’Igualada 
Jove (https://igualadajove.cat), 
on hi trobareu moltes  coses 
més, o escriure’ls per xarxes 
socials.



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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MATERIAL ESCOLAR

A partir del 31 de Octubre ESP dejará ‘el horario de Verano’ y regre-
sará al ‘de Invierno’ regido desde 1940 por el meridiano de Berlín, 
no por el el de Greenwich que es el que le corresponde a ESP por 
situación geográfica. ¿Cuándo va revertirse esa anomalía?.

Enguany les exportacions catalanes tornaran als nivells previs de la 
pandèmia. Una molt bona notícia que posa de manifest la resiliència i 
l’esperit innovador de les nostres empreses.

Més internacionalització: Les exportacions acceleren el ritme de crei-
xement. L’agost registra vendes a l’exterior per valor de 5.534,4 milions 
d’euros, un 23,2% més que el mateix mes de l’any passat i un 15,5% més que 
a l’agost del 2019.

La vida de les persones passa des del 
naixement a la mort per una sèrie de cicles 

que van marcats per rituals. 

En molts convenis reguladors el material esco-
lar està indicat com a despesa ordinària inclòs 
dins de la pensió d’aliments i en uns altres no.

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

L’EDAT NOMÉS ÉS UN NOMBRE

Un altre inici de curs més, 
i una altra vegada és ne-
cessari fer una inversió 
en material escolar.

Amb els anys aquest material 
escolar ha anat evolucionant, de 
passar a necessitar tinta i ploma, 
carbonet, paper assecant, a bolis i 
subratlladors, a haver de comprar 
motxilles amb rodes fins avui dia 
que ja són moltes les escoles que 
estan optant pels petits portàtils en 
substitució als llibres de text.

Què passa? Que en molts convenis 
reguladors el material escolar està 
indicat com a despesa ordinària 
inclòs dins de la pensió d’aliments 
i en uns altres no. Per als quals van 
voler deixar fora de la pensió aquestes 
despeses, no es genera discussions 
sobre la forma de pagament. Però, 
aquells per als qui el material 
escolar el tenen inclòs en la pensió 
d’aliments, s’ha generat el dubte de si 
realment ha de ser considerat com a 
material escolar o com una despesa 
extraordinària i per tant regida pel 
pagament segons un percentatge, 
habitualment al 50% entre tots dos 
progenitors.

Anem a la llei per a veure que s’entén 
que cobreix la pensió d’aliments. 
Segons l’article 237-1 del llibre 
segon del codi civil de Catalunya 
“S’entén per aliments tot quant és 
indispensable per al manteniment, 
habitatge, vestit i assistència mèdica 
de la persona alimentada, així com les 
despeses per a la formació si aquesta 
és menor i per a la continuació de la 
formació, una vegada aconseguida la 
majoria d’edat, si no l’ha acabat abans 
per una causa que no li és imputable, 
sempre que mantingui un rendiment 
regular. Així mateix, els aliments 
inclouen les despeses funeràries, si 
no estan coberts d’una altra forma”.

En Martí es lleva d’hora, diu 
que a la seva edat no neces-
sita gaires hores de son, s’ar-
regla com ha fet tota la vida 

i se’n va a l’oficina. Té edat per estar 
jubilat però anar-hi cada dia li dona 
vida. Diu que encara té moltes coses 
a dir, que n’ha vist de tots colors i que 
més d’un cop és aquesta experiència 
acumulada la que aporta la solució 
buscada a un problema.

En Joan Lluís i el Jordi, expliquen 
que anar de viatge de feina tal i com 
ho fem ara rai, que quan ells hi ana-
ven fa quaranta anys tenies sort si a 
l’hotel havien canviat aquell dia els 
llençols, altrament no eres pas el pri-
mer en arrugar-los.

Anys i anys de vivències, d’experièn-
cies, de sortir fora, d’explorar, de ser 
pioners, d’enganxar-se els dits i de 
passar el relleu a les noves generaci-
ons. Això sí, cada matí però a formar 
com el que més.

Amb la pandèmia els Martins, els Jo-
ans i els Jordis han vist com la seva 
carrera s’acabava de forma abrupta. 
Els galons poc importen davant un 
virus que es ceba amb la gent més 
gran i “pare, veient el panorama, 
millor que et quedis a casa”. Així, de 
sobte, sense cap transició ni temps 
per fer-te’n a la idea, cap a casa. Apa, 
ja estàs jubilat!

La jubilació de per sí, implica un dol. 
Deixem enrere una etapa de la nos-
tra vida que coneixem molt bé, plena 
de rutines i de rellotges que corren 
massa de pressa i n’encetem una altra 
que si no hem anat cuidant, ens aga-
fa amb el peu i l’humor canviat. No-
tem més que mai el mal als genolls, 
la vista cansada i les hores costen de 
passar. 

A més, la vivim com un fenomen 
força individual. Un rellotge de co-

Segons la llei les despeses d’educació 
estarien inclosos dins de la pensió 
d’aliments. Però clar, amb els anys les 
coses canvien i l’ordinador escolar 
no estava previst. No estava previst 
però ve a substituir part de material 
escolar que ja no serà necessari 
comprar, i possiblement serveix per 
a diversos cursos. Així ho indica 
l’Audiència Provincial de Barcelona 
que considera que és una despesa 
periòdica i per tant previsible, així 
que no es pot considerar despesa 
extraordinària, ni l’ordinador 
escolar ni la quota de l’AMPA.

Us vull deixar un parell de pistes a 
l’hora d’identificar si una despesa és 
ordinària o extraordinària, sempre 
que no quedi clar en les vostres 
sentències. Hi ha tres criteris que 
identifiquen una despesa ordinària:
1.- Necessaris
2.- Periòdics
3.- Previsibles

En el cas del material escolar, enca-
ra que aquest vagi canviant de tipus, 
de llibres a ordinador, és previsible 
la despesa. I per la jurisprudència 
s’entén que encara que és una des-
pesa superior es compensa en ser 
reutilitzable durant diversos anys. I 
es té en compte que hi ha mesos de 
l’any que es paga pel concepte d’edu-
cació, els mesos d’estiu, i realment 
no es genera aquesta despesa.

I hi ha altres tres criteris que 
identifiquen les despeses 
extraordinàries (exemple: ulleres)
1.- Necessaris
2.- No periòdics
3.- Imprevisibles

En cas que no fossin necessaris l’al-
tre progenitor es podria negar a 
aquesta despesa, ja no seria essen-
cial per al desenvolupament i vida 
del menor.  

miat, una encaixada de mans i els 
millors desitjos per a que gaudeixis 
de la nova etapa. Sense cap ritual que 
confirma que no vivim sols sinó que 
formem part d’un tot.

La vida de les persones passa des del 
naixement a la mort per una sèrie de 
cicles que van marcats per rituals. I 
no són pas les societats modernes 
qui els han inventat sinó que els por-
tem gravats als gens perquè els nos-
tres ancestres ja els celebraven.

A França n’hi ha un de ben maco que 
viuen els maquinistes de ferrocarril. 
El seu últim dia de feina és un dia 
de celebració, de festa, de carícies 
i d’emocions. Comencen vestint el 
tren de “gala” amb un cartell al mor-
ro que indica que és l’últim viatge pel 
maquinista i per tant, un avís per a 
que la gent es pugui acomiadar, de-
sitjar sort, donar les gràcies, etc. Els 
mateixos companys, quan els trens 
es creuen, reconeixent el cartell, de 
seguida fan sonar els xiulets. Xiulets 
que es queden en un no res quan, en-
trant a la darrera estació, comencen 
a esclatar els petards. La família, els 
amics i els companys esperen al ma-
quinista amb ganes de celebrar entre 
crits de joia i aplaudiments. Aquest, 
emocionat, no sap com sortir del 
tren. Les llàgrimes volen sortir i en-
tre abraçades i fotografies surten. 
Llàgrimes d’alegria i emoció. Si po-
seu a YouTube “Quand un cheminot 
part à la retraite” veureu com viu el 
Patrick el seu darrer dia com a ma-
quinista.

En Bernard Baruch deia que “L’edat 
és només un nombre, una xifra. Una 
persona no pot retirar la seva expe-
riència. Ha de fer-la servir”. 

Què farem de tots aquests llegats? 
Quan donarem les carícies? On es 
queda tot aquest coneixement dels 
pioners?  

Laura Ravés
www.lauraraves.com
Fundadora de HiHappiness

Marina Aylagas
Advocada de família i mediadora
www.aylagasabogada.com



Humans de l’Anoia @humansanoia

#189 David Ruíz FOTO: Cesc Sales
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P #latevaveu

Hospital Universitari d’Igualada @Hospitaligd

Jordi Moreno Bordera @JordiMurenu

Teresa Bernadas @aseretbp

Cesc Vidal @cescvidal_

Clàudia Rius @ClaudiaRiusL

Uri Bertran @UriBertran98

Txell @LlextireeM

La Mercè Muntané, juntament amb el taller 
Anna Ramírez, ha confeccionat pròtesis exter-
nes per a les dones operades de #CàncerMa-
ma amb mastectomia. Avui ha vingut a entre-
gar-nos-les personalment a l’#hospitaligualada. 
Moltes gràcies a les voluntàries! #somCSA

Aquells que des del minut zero van deci-
dir anar-hi, anar-hi i anar-hi? Doncs sí, eren 
aquests!! I sabeu què? Són els meus ídols!!! @
moixiganguers

Situació semblant, consulta semblant, comuni-
tat autònoma diferent. Diagnòstic: Conducta 
Homosexual d’Alt Risc. La condició sexual de 
qualsevol persona no pot ser un diagnòstic. De-
nuncia administrativa posada mitjançant el SAI 
LGTBI d’Osona #lgtbifobia

no entenc el comportament de la gent però real-
ment fa temps que he desistit en intentar enten-
dre-ho

Tant de bo les empreses catalanes (petites i 
grans) descobrissin per fi el màrqueting amb 
influencers i comptessin amb els creadors de 
contingut en llengua catalana per anunciar els 
seus productes. És aquesta la normalitat a què 
hem d’aspirar, com totes les cultures modernes.

I per què els tresors patrimonials que tenim a 
Igualada han de competir entre ells? Per què no 
els podem valorar tots més? Volem més reco-
neixença i menys competència

Ostres, es veu que per l’@ajigualada fer 4 carrils 
bici val massa diners. Quina broma oi? Amb tot 
el què gasta l’ajuntament i ara resulta que si no fa 
carrils bici és perquè valen massa diners... Ai las!

www.veuanoia.cat

3 Divendres s’amplien afora-
ments d’oci nocturn i gim-
nasos

1 El Síndic investiga d’ofici el 
diagnòstic homòfob a Teresa 
Bernadas

2 Igualada incorporarà 7 ele-
ments a la “Llista represen-
tativa de tresors culturals 
del món”

xarxes: El més llegit

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

Soc en David Ruiz Vendrell, vaig néixer 
el 1996 a Igualada i soc un dels integrants 
de la primera botiga digital de productes 
alimentaris de l’Anoia, Mercat de Casa.

Juntament amb l’Ignasi i el Lluís, farà cosa 
d’un any vam decidir emprendre un projecte 
innovador a l’Anoia - la creació d’una botiga 
digital que ofereixi una àmplia varietat de 
productes de proximitat de la nostra comarca 
i voltants. En ser un projecte totalment 
disruptiu, ens adaptem a les noves situacions 
i constantment creem diversos tipus de 
productes, com és l’exemple dels Lots de 
Nadal o Serveis Gastronòmics per empreses.

Per nosaltres és una gran motivació el fet de 
potenciar el consum de productes de KM0 i 
donar la visibilitat que es mereixen a tots els 
projectes agroalimentaris del territori.

  
@hopierola

  
@moixiganguers

  
@assumptabt

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
El consum de productes de KM0 augmenta fins a un 70% arreu de la comarca de l’Anoia.

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



per a més informació:

www.gremiefa.com

Preparant 
la teva llar 
per al fred?

DEMANA SEMPRE QUALITAT;
DEMANA UN INSTAL·LADOR 
AGREMIAT

C/ Vilafranca del Penedès, 2 08700 Igualada 
Tel. 93 804 56 07
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Què és un radiador de 
baix consum i com 
funciosna?

El funcionament dels radiadors 
de baix consum no es diferen-
cien gaire dels altres radiadors 
tradicionals. També funcionen 
a través de l’electricitat a l’estar 
endollats a un corrent de la xar-
xa elèctrica, la diferència rau en 
que en comptes d’aire contenen 
un fluid oliós que a l’evapo-
rar-escalfa l’espai. A més aquest 
oli mai es crema per tant, no hi 
ha necessitat de canviar-lo amb 
el temps.
Un desavantatge dels radiadors 
d’oli, pel que fa als radiadors 
elèctrics, és que no funcio-
nen immediatament, és a dir 
s’ha d’esperar un temps de 30 
a 45 minuts aproximadament 
perquè comencin a escalfar. 
No obstant això, un cop des-
connectat el radiador segueix 
funcionant a causa de que l’oli 
calent triga a refredar-el mateix 
temps. Aquest tipus de radia-
dors, a l’igual que els elèctrics, 
no necessiten d’obres i resulten 
una bona opció per a aquells 
habitatges en les que es volen 
evitar fer obres. Són sistemes 
bastant moderns pel que fa a 
extres; però no representen mi-
llor consum respecte als altres.
Els experts recomanen aquest 
tipus de radiadors de baix con-
sum en llars en què no es neces-
sita d’una calefacció immedia-
ta, sinó de la que es pot esperar 
una mica després d’arribar a la 
llar. Generen una calor bastant 
agradable i solen oferir millor 
confort en comparació amb els 
radiadors elèctrics tradicionals.

Acumuladors interns 
de calefacció
Tot i que els acumuladors in-

Radiadors de baix consum i acumuladors interns de calefacció

terns de calefacció no són del 
millor pel que fa a consum, 
són moltes els habitatges que 
compten amb aquests sistemes 
en l’actualitat. Això es deu al 
fet que són molt fàcils d’instal-
lar i alhora són equips bastant 
econòmics. Els acumuladors 
interns són un aparell de sis-
tema de calefacció que emma-
gatzema en un nucli de blocs 
ceràmics aïllant la calor que es 
produeix de qualsevol forma 
però que, en general, és produ-
ïda per l’electricitat i és utilitzat 
posteriorment dins de les habi-
tacions o les estades .
Els acumuladors interns funci-
onen d’una manera bastant sen-
zilla. Es tracta en teoria, de dos 
cicles un de càrrega i l’altre de 
descàrrega, en general els cicles 
de càrrega solen ocórrer durant 
la nit on les tarifes d’electricitat 
en algunes comunitats és me-
nor i el cicle de descàrrega es 
produeix durant el dia on les 
tarifes elèctriques solen ser més 
elevades. El principal avantat-
ge d’un acumulador és que es 
carrega mentre l’electricitat és 
barata (horari vall) per expul-
sar calor durant tot el dia, per 

a això és imprescindible tenir 
contractada tarifa amb discri-
minació horària (DH).
Durant l’època de fred (hivern) 
els acumuladors de calefacció 
haurien de funcionar en l’ho-
rari de 22: 00h - 12: 00h i en 
l’època d’estiu de les 23: 00-13: 
00h. Sense oblidar que, a finals 
de març, hem de considerar 
que ja afecta la tarifa de discri-
minació horària (DH) tot i que 
encara possiblement estiguem 
utilitzant calefacció. Aquest ti-
pus d’acumuladors interns, so-
len utilitzar molt en habitatges 
en què s’ha d’escalfar en hores 
específiques. Bé sigui perquè, 
els usuaris no es trobin durant 
molt de temps a casa o en certs 
horaris.

Són eficients els radiadors de 
baix consum?
Aquí ve la principal controvèrsia 
dels radiadors de calor blau, i és 
que es denominen radiadors de 
baix consum, però ¿són efici-
ents en realitat ?. Si comparem 
els radiadors elèctrics amb altres 
equips de calefacció com poden 
ser el gas natural, el gasoil o el 
butà podem afirmar amb certesa 

que l’electricitat és la font d’ener-
gia més cara de totes.
Per tant, encara que l’usuari 
no necessiti fer obres dins dels 
habitatges per a la instal·lació 
dels radiadors, queda clar que 
segueix sent un mètode més car 
que els altres. Ja que la instal·la-
ció d’un altre tipus de calefacció 
es pot amortitzar en un període 
de 6 anys. En cas que es pensi 
viure en aquest habitatge un 
període no major de 6 anys, pot 
ser una opció la instal·lació dels 
radiadors elèctrics de baix con-
sum, però després de passar els 
6 anys ja no serà rendible.
Els preus dels radiadors de ca-
lor blau són bastant més ele-
vats que el preu dels radiadors 
convencionals, els radiadors de 
calor blau de 1200W de potèn-
cia es poden arribar a vendre 
per 300 € mentre que es poden 
trobar radiadors normals i cor-
rents que dupliquen aquesta 
potència per tan sols 30 € al 
mercat. Per resumir, hem de 
deixar en clar que, els radiadors 
de baix consum ens on més 
eficients o rendibles que altres 
sistemes de calefacció o que els 
radiadors tradicionals i per tant 

es recomana una correcta ava-
luació de les necessitats dins de 
l’habitatge i de el temps que uti-
litzarem aquests sistemes.

Són eficients els acumuladors 
interns de calefacció?
A l’igual que els radiadors de 
baix consum es pot observar 
una controvèrsia en aquest ti-
pus de sistema de calefacció. 
Si fem una comparació directa 
dels acumuladors interns amb 
altres sistemes de calefacció 
elèctrics podem notar una efi-
ciència una mica més gran que 
els altres i tot això es deu a el 
consum de l’electricitat.
Si contractem una tarifa de 
discriminació horària tenint 
en compte que encara que el 
preu de l’kWh elèctric canvia 
hora a hora, els valors dels úl-
tims mesos són per horari vall: 
0,092134 € / kWh i per horari 
pic: 0,19334 € / kWh . Com 
l’acumulador es va a utilitzar 
en horari vall i converteix gai-
rebé el 100% d’energia elèctrica 
en energia tèrmica, podem dir 
que el cost de l’kWh tèrmic serà 
0,092134 €. D’altra banda el 
cost de calefacció amb un altre 
sistema elèctric tindria un preu 
aproximat de 0,164 € pel que 
podríem dir que en aquest as-
pecte els acumuladors interns 
tindrien una millor eficiència.
Per concloure, hem de dir que 
els acumuladors interns poden 
resultar rendibles si estudi-
em amb antelació els hàbits de 
l’usuari (les hores que sol passar 
a casa, hores en què s’ha d’escal-
far a casa etc). Podria resultar 
un equip més eficient i d’acord a 
les nostres necessitats. No obs-
tant això, no hem d’oblidar que, 
els acumuladors interns funcio-
nen amb electricitat el que sig-
nifica un desavantatge en com-
paració a altres fonts d’energia.
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L’aerotèrmia és una font 
d’energia que basa el 
seu funcionament en 
l’extracció de l’energia 

tèrmica de l’aire exterior per 
dotar un espai de calefacció, 
climatització i aigua calenta. 
Per aconseguir-ho fa servir una 
bomba de calor, la unitat situ-
ada a l’exterior de l’habitatge o 
el local i que s’encarrega d’ex-
treure la calor o el fred de l’aire, 
convertint-lo en energia útil. 

En els últims anys el seu ús s’ha 
estès i actualment està con-
siderat com un dels sistemes 
més eficients per escalfar o cli-
matitzar espais ja que és capaç 
d’aprofitar les calories presents 
a l’aire, fins i tot a l’hivern, per-
met convertir l’energia natural 
en confort i pot generar impor-
tants estalvis econòmics. 

La instal·lació d’un equip d’ae-
rotèrmia és molt senzilla i la 
tecnologia ha evolucionat per 
reduir ostensiblement la mida 
de les bombes de calor, adap-
tant-se a espais reduïts. El 
mercat compta amb una àm-
plia oferta, però per prendre 
la decisió més correcta, convé 
deixar-se assessorar per un pro-
fessional que, prèviament, estu-

diarà la instal·lació existent (ti-
pus de generador i d’emissions 
existents, potència instal·lada, 
necessitats de l’habitatge...). 

Hibridació amb caldera 
Si ens decidim a introduir un 
sistema d’aerotèrmia a la nos-
tra llar, l’ideal seria hibridar-lo 
amb el generador de calor que 
ja tinguem a casa (caldera de 
gas, gasoil o biomassa), cosa 
que permetrà l’aprofitament de 
la instal·lació existent sense que 
calgui una gran inversió en una 
bomba d’alta potència. 

D’aquesta manera, la bomba 
de calor aportarà la major part 
de l’energia demandada per a 
calefacció o per a calefacció 
i aigua calenta, mentre que 
la caldera funcionarà com a 
generador de  suport, dismi-
nuint notablement el seu con-
sum de combustible (fins a un 
50% de la despesa anual). 

L’estalvi no és l’únic avantatge. 
La instal·lació també és més 
senzilla. Amb una adequada 
planificació de la reforma, el 
tall de subministrament de ca-
lefacció no hauria de ser supe-
rior a dues hores. Pel que fa al 
tall del servei d’aigua calenta, 
serà quasi imperceptible. 

Equips d’alta eficiència: 
Sime, Kosner... 
Pel que fa a les opcions dis-
ponibles al mercat, la major 
part dels fabricants ofereixen 
una àmplia gamma de pro-
ductes per resoldre totes les 
necessitats. 

Per exemple, en el cas que ne-
cessitem renovar la caldera, 
però vulguem aprofitar per 
instal·lar un sistema d’aerotèr-

mia, hi ha opcions al mercat 
que ja venen específicament 
preparades per donar-nos 
aquest servei. 

El fabricant italià Sime, per 
exemple, disposa de la uni-
tat interior Edea, que integra 
caldera de gas, dipòsit d’aigua 
de 150 litres i dipòsit d’inèr-
cia per augmentar el volum 
d’aigua total de la instal·lació. 
I tot, amb una mida reduïda 
que permet instal·lar-lo en un 
armari estàndard de cuina i 
combinar-lo sense cap pro-
blema amb qualsevol bomba 
de calor. 

Precisament, i pel que fa a 
bombes de calor, un altre 
dels fabricants més detacats 
és Kosner, que distribueix els 
seus productes únicament en 
el canal professional. Entre 
els seus equips més versàtils 

sobresurt l’Aquaris MX Mo-
nobloc, perfecta per a la seva 
combinació amb calderes ja 
existents o amb equips com la 
pròpia Edea. Gràcies al seu in-
tercanviador de calor sobredi-
mensionat, ofereix el màxim 
confort tot l’any en calefacció, 
climatització i aigua calenta 
(fins a 60 ºC)

Aerotèrmia, l’alternativa sostenible per obtenir 
calefacció i aigua calenta 

Aquaris MX
Aerotèrmia monobloc

▪  Perfecta per a calefacció, refrigeració i aigua calenta.

▪  Màxim estalvi i efi ciència.

▪  Facilitat d’ús gràcies al seu sistema de control.

A+++

Kosner, quan l’eficiència i la tecnologia es donen la mà

La hibridació entre 
aerotèrmia i caldera 
de gas s’ha convertit 
en una de les opcions 

més eficients per 
dotar un habitatge de 
calefacció, climatit-
zació i aigua calenta 
mitjançant una font 
d’energia renovable

Pràcticament es pot realitzar 
una hibridació en qualsevol 
instal·lació existent. Però per 
fer-ho, sempre caldrà l’asses-
sorament d’un instal·lador 
professional que dimensioni 
correctament la instal·lació i 
que garanteixi el confort tant 
en calefacció com en produc-
ció d’aigua calenta. 
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U n habitatge és un re-
fugi, el lloc de des-
cans i relaxació i, en 

alguns casos, també l’espai de 
treball. Un immoble ha de 
protegir-nos davant de les in-
clemències meteorològiques, 
a més de proporcionar-nos 
l’ambient ideal per al benestar 
i el bon desenvolupament de 
les diferents activitats.
El confort ideal en un habi-
tatge depèn de molts factors 
i, entre ells, la temperatura. 
Quan es tracta dels graus, per-
petua sempre una discussió 
sobre la temperatura òptima 
per a proporcionar-nos con-
fort sense caure en despesa 
energètica excessiva.
La temperatura de confort se 
situa entre els 18ºC i els 21ºC 
per a una persona en repòs i 
entre els 16ºC i els 18ºC per a 
una persona activa, però varia 
en funció de la tasca que s’es-
tigui realitzant. En altres pa-
raules, les condicions tèrmi-
ques ideals són el resultat de la 
temperatura real i la calor alli-
berada pel cos humà en l’am-
bient. Un individu assegut i en 
repòs - que amb prou feines 
allibera calories al seu voltant 
- necessitarà d’una atmosfera 
més caldejada per aconseguir 
la seva temperatura de confort 
i, d’altra banda, una perso-
na activa sempre necessitarà 
menys graus per compensar 
la calor alliberada a l’efectuar 

Quina és la temperatura ideal per a casa teva?

treballs físics. A més de l’acti-
veu o inactivitat, també és re-
llevant el nombre de persones 
en presents en una habitació, 
el tipus de roba, la humitat o 
fins i tot la velocitat de l’aire.
Quan parlem de la humitat de 
l’aire, no ens referim única-
ment a la humitat que passa 
de l’exterior a l’interior, sinó 
que també al·ludim a la humi-
tat alliberada en les activitats 
quotidianes com: cuinar, res-
pirar, dutxar-se, etc. 
Per assolir la temperatura ide-
al a la llar, és important que la 
humitat relativa de l’aire esti-
gui per sobre del 40% i que no 
superi el 60%. A més d’incidir 

negativament en el confort 
tèrmic a la llar, una alta pro-
porció de la humitat també 
afavoreix el desenvolupament 
de patologies respiratòries, la 
condensació i la formació de 
floridura.

Com aconseguir la tempera-
tura ideal a casa?
A més de comptar amb un sis-
tema de climatització eficient 
- que distribueixi la tempera-
tura de manera homogènia 
per tota la llar i preferiblement 
amb la utilització de fonts 
d’energia renovables - també 
és fonamental revisar els tan-
caments de l’habitatge.

Els sistemes de climatització 
amb regulació incorporats 
també són una bona solució 
per a la correcta gestió de la 
temperatura. En alguns casos, 
aquests dispositius poden ser 

HIVERN
Entre 18 i 21 graus

ESTIU
Entre 23 i 26 graus

controlats fins i tot a la dis-
tància, a través de qualsevol 
aparell connectat a internet 
(smartphone, portàtil, PC o 
tablet).
Les portes i finestres són els 
punts més febles d’una edifica-
ció pel que fa a pèrdues d’ener-
gia es refereix, de manera que 
uns tancaments de qualitat, 
amb un bon aïllament tèrmic, 
aconsegueixen reduir la pèr-
dua d’energia fins a un 76%.
L’estanquitat de les juntes tam-
bé juga un paper fonamen-
tal a l’hora de protegir la llar 
enfront dels corrents d’aire i 
la humitat, el que afavoreix el 
manteniment de la tempera-
tura ideal dins de casa i redu-
eix considerablement els cos-
tos en climatització.

Servei en menys de 24 hores
· Flota pròpia de camions.

cia, rapidesa i precisió.
· Flexibilitat i facilitat en el pagament.
· Innovació i qualitat.
· Servei i assessorament personalitzat.

Carrer dels Països Baixos, 12 Igualada
igualada@petrolis.es - www.petrolis.es

Delegació d’Igualada

93 805 17 16

Perquè hi ha altres formes de 
distribuir caburant

GASOIL DE CALEFACCIÓ A DOMICILI



PREPARA’T PER AL FRED  |  23Divendres, 22 d’octubre de 2021

Podríem definir con-
fort tèrmic com l’es-
tat oposat a l’”estrès 
tèrmic” (són aquells 

moments en què les persones 
sentim mal estar, quan sen-
tim fred o calor en un espai).

Avui en dia, s’estan fent 
molts estudis sobre com el 
confort tèrmic influeix en la 
salut de les persones. Gràci-
es a l’índex de confort tèr-
mic, podem calcular el punt 
òptim perquè tothom pugui 
estar còmode en un mateix 
espai. Aquest té en compte 
que cada persona és diferent 
i pot tenir sensacions tèr-
miques diferents. Aquests 
estudis mesuren diferents 
variables, trobant d’aques-
ta manera el punt idoni de 
confort.

Factors mediambientals 
que influeixen en la tem-
peratura de la llar

Habitualment només pen-
sem en la temperatura, fred 
o calor.

Però també hi ha altres fac-
tors que influeixen amb 
aquestes sensacions, com 
ara: temperatura de l’aire, la 
seva velocitat, humitat ambi-
ental i la temperatura radiant 
mitja. Aquest últim factor fa 
referència a la capacitat dels 
materials en absorbir la ca-
lor, i com aquesta afecta les 
persones i la sensació tèrmi-
ca que tenen dins l’espai. Un 
clar exemple seria un dia de 
sol, Imaginem-nos que es-
tem dins d’un hivernacle, el 
material ja ens produeix la 
sensació de calor, ja que dei-
xa passar la llum solar i 
manté l’escalfor dintre, men-
tre que, si estiguéssim dins 
d’una cova, podríem tindre 
la sensació de fred, la foscor 
i la humitat ens provoquen la 
sensació de fred.

Com podem millorar el 
confort tèrmic en un habi-
tatge?

Una de les millors maneres 
per a aconseguir aquest ide-
al és fer que la temperatura 
exterior afecti el mínim pos-
sible a la de l’interior, man-
tenint així aquest equilibri 
entre fred/calor.

Per mantenir la temperatu-
ra interior sota control, la 
millor opció és regular-la 
de manera natural, per això 
és fonamental dos factors: 
ventilació i aïllament tèr-
mic.

Hi han dos factors impor-
tants a l’hora d’escollir una 
finestra un és l’aïllament 
tèrmic, i l’altre és l’aïllament 
acústic.

Tots els materials tenen la 
propietat de transmetre la 

calor, solament en cas que 
creéssim el buit, la conduc-
tivitat seria 0. Per això seran 
millors aïllants tèrmics els 
materials porosos o fibro-
sos que els materials com-
pactes.

Aïllament tèrmic i eficièn-
cia energètica

A part del confort, no po-
dem perdre de vista l’aï-
llament tèrmic, aquest va 
relacionat directament 
amb l’eficiència energètica. 
Aquesta no l’hem d’enten-
dre solament com una res-
ponsabilitat amb el medi 
ambient, sinó també tenint 

Confort tèrmic i benestar a la llar

(Igualada)
Av. Caresmar, 37 Tel. 93 801 91 94

info@expoanoia.com
www.expoanoia.com

C. Argent, 13
(Igualada)

FINESTRES PORTES SOSTRES

en compte que suposa un 
gran estalvi econòmic.
La millor manera d’estalvi-
ar en la factura elèctrica és 
assegurar un aïllament tèr-
mic adequat, això ho podem 
aconseguir utilitzant Fines-
tres de PVC o d’Alumini 
amb ruptura de pont tèr-
mic. Tampoc podem obli-
dar el vidre que és la part de 
l’obertura amb major super-
fície entre interior i exte-
rior. Podem fer servir vidres 
amb una cambra d’aire, in-
clús tenim la possibilitat de 
disposar de dues cambres 
d’aire. Els vidres també els 
podem subministrar amb 
tractament de Baix Emissiu 
o Guardian Sun, d’aques-
ta manera evitarem encara 
mes el salt tèrmic entre in-
terior i exterior de l’habitat-
ge, Aconseguint d’aquesta 
manera la millor relació de 
confort tèrmic i un bon es-
talvi energètic i econòmic.

La millor manera 
d’estalviar en la 

factura elèctrica és 
assegurar un aïlla-

ment tèrmic adequat
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El terra radiant és una 
alternativa al sistema 
de calefacció tradicio-

nal. Tot i suposar una eleva-
da inversió inicial, les seves 
grans avantatges i el seu redu-
ït consum energètic el situen 
com un dels millors sistemes 
tant per a habitatges com per 
a locals.

Què és el terra radiant?
El sòl radiant és un sistema de 
calefacció que funciona gràci-
es a la canalització d’una font 
de calor sota terra. En altres 
paraules, és un sistema que 
emana calor de manera ho-
mogènia gràcies a el sistema 
de canonades o, si no, cablejat 
que s’instal·la sota el paviment 
d’un habitatge. El terra radiant 
permet convertir la superfície 
més àmplia de la casa en una 
gran font de calor. Aquest sis-
tema, una de les opcions més 
sol·licitades com a alternativa 
als sistemes de calefacció tra-
dicionals, compta amb dues 
modalitats en funció del sub-
ministrament utilitzat per al 
seu funcionament. 
On es pot instal·lar?
El sòl radiant es pot instal·lar 
tant en habitatges unifamiliars 
com en un edifici d’habitatges. 
A més, podem trobar aquest 
sistema de calefacció en edi-
ficis com hospitals, oficines, 
residències per a gent gran, 
llars d’infants o complexos es-
portius.
Terra radiant per a
aigua calenta
La modalitat més comuna i 
estesa és el terra radiant per 
aigua calenta, que funciona 
gràcies a l’aigua calenta sani-
tària que circula a través d’un 
circuit de canonades situat 

Terra radiant: una alternativa a la calefacció tradicional

sota el paviment. La instal·la-
ció d’aquest tipus de calefac-
ció requereix una important 
inversió inicial i es recomana 
en habitatges o locals de nova 
construcció, o en aquells on es 
vagi a realitzar una rehabilita-
ció.
El sòl radiant d’aigua calenta 
té grans avantatges i és que 
el consum d’energia és molt 
reduït, ja que els circuits que 
el componen són molt fins 
-d’entre 6 i 10 mm- i el cabal 
d’aigua que transcorre pels 
mateixos és mínim. A més, la 
temperatura de l’aigua és molt 
menor que en un sistema de 
calefacció per radiadors, el 
que ajuda a que l’energia con-
sumida sigui inferior.
La instal·lació i manteniment 
d’un sòl radiant per aigua ca-
lenta requereixen un alt conei-
xement tècnic, de manera que 
sempre els ha de fer professio-
nals especialitzats.
Terra radiant elèctric
El terra radiant elèctric es di-
ferencia de l’anterior perquè 
en comptes de canonades 
d’aigua, compta amb un cable 
conductor que es distribueix 

per tota la superfície i irradia 
calor de manera homogènia 
per tota l’estada.
Aquest sistema de calefacció, 
com el seu propi nom indica, 
funciona amb subministra-
ment elèctric. Perquè el fun-
cionament sigui correcte, cal 
que l’habitatge compti amb 
una potència elèctrica eleva-
da, ja que està funcionant la 
major part del dia i coincideix 
amb l’ús d’altres electrodo-
mèstics. Al contractar una po-
tència elèctrica superior, l’im-
port a abonar en les factures 
de la llum serà més gran.
Instal·lació i funcionament
La instal·lació de terra radiant, 
com ja s’ha assenyalat ante-
riorment, ha de ser realitzada 
per un tècnic especialitzat a 
causa de la complexitat que 
caracteritza aquest sistema de 
calefacció. La inversió inicial 
per part de l’usuari és eleva-
da, ja que la complexitat i els 
diversos elements que compo-
nen el sòl radiant suposen una 
important despesa.
Per comprendre com funcio-
na el terra radiant, és impor-
tant tenir en compte tots els 

elements que componen la 
seva instal·lació:
- Placa aïllant:
També denominada placa 
d’aïllament, es col·loca sobre 
el forjat i serveix com a base 
per a la col·locació dels cir-
cuits de canonada. Perquè la 
col·locació de les canonades 
es realitzi de manera correcta, 
la placa aïllant compta amb 
una superfície quadriculada 
que ajuda a la seva col·locació. 
D’aquesta manera, actua com 
a suport i guia de la canonada.
- Canonada:
Es tracta de tubs de polietilè 
que transporten l’aigua calen-
ta per tota la superfície de l’es-
tada a escalfar. Es col·loquen 
sobre la placa aïllant i es sub-
jecten gràcies a les anomena-
des grapes de subjecció.
- Banda perimetral:
Banda d’escuma que actua 
com a aïllament lateral, as-
segurant la separació entre 
la instal·lació de sòl radiant i 
les parets. La principal funció 
d’aquest element és evitar els 
anomenats ponts tèrmics. Es 
tracta de zones específiques 
on es transmet la calor cap a 

altres estances o superfícies.
- Placa de morter:
És la capa que s’instal·la sobre 
els elements de la instal·lació 
anteriorment assenyalats. Es 
tracta d’una placa de ciment 
que cobreix la instal·lació i 
sobre la qual, posteriorment, 
es col·locarà el paviment (que 
pot ser de qualsevol material).
- Font de calor:
Normalment, la instal·lació de 
terra radiant va acompanyada 
d’una caldera de condensació 
(la més eficient), caldera elèc-
trica o bomba de calor. Actu-
alment, també es poden com-
binar amb aerotèrmia, energia 
solar o energia geotèrmica.

Els avantatges:
- Baix consum energètic: com 
l’aigua que circula per les ca-
nonades no necessita estar a 
una temperatura elevada, es 
genera un important estalvi
- Rendiment elevat: l’energia 
suficient per escalfar la super-
fície és molt reduïda
- És ‘invisible’: els elements 
calefactors no es veuen, estan 
sota el paviment
- Distribució de la calor ho-
mogènia: sensació de confort 
en totes les estances de l’habi-
tatge, eliminant-se els punts 
de fred i punts de calor
Els inconvenients:
- Requereix una inversió inici-
al elevada
- Per a la seva instal·lació es 
necessita realitzar l’aixeca-
ment de tot el paviment de 
l’habitatge
- La instal·lació i manteniment 
requereixen un gran coneixe-
ment tècnic.
- És recomanable en espais on 
el consum es realitzi de forma 
continuada. El sòl radiant no 
s’adapta a canvis bruscos de 
temperatura.

REPARACIÓ I MANTENIMENT 
DE CALDERES CLIMATITZACIÓ I 

EQUIPS DE TRACTAMENTS 
D’AIGUA, GAS, GASOIL I 

ENERGIES RENOVABLES

ROBERTO 687 28 88 93
TONI 696 53 24 35

RT CLIMA 93 138 79 86

c/Nostra Senyora de la Mercè 1 · Vilanova del Camí · rtclima2016@gmail.com ·  www.rtclima.es

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, NETEJA I DESINFECCIÓ

NO PASSIS FRED AQUEST HIVERN!

manteniments, 
reparacions 

i canvis de calderes
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L’energia geotèrmica és 
aquella energia en for-
ma de calor situada sota 

la superfície sòlida de la terra.
Mitjançant els diferents sis-
temes de captació, es realitza 
l’intercanvi de calor amb el 
terreny. L’energia geotèrmica 
de molt baixa temperatura es 
regenera constantment per 
efecte de sol, la pluja i la calor 
interna de la terra.
L’energia geotèrmica és una de 
les energies renovables més 
eficient, aprofitable en qualse-
vol lloc del planeta, 24 hores a 
el dia, 365 dies a l’any.
La bomba de calor geotèrmica 
aprofita la temperatura cons-
tant del subsòl al llarg de tot 
l’any.
Per exemple, la que conté el 
terreny que envolta als habi-
tatges o de les aigües freàti-
ques, absorbint o cedint calor 
al terreny a través dels dife-
rents sistemes de captació ge-
otèrmica.
Això permet escalfar la seva 
llar a l’hivern, refrigerar a 
l’estiu i produir aigua calenta 
sanitària de manera molt efi-
cient.
L’aprofitament d’aquesta 

energia es realitza des de 
fa més de 40 anys en paï-
sos com Alemanya, Àus-
tria, Suïssa, Suècia, França, 
USA, per la qual cosa el seu 
aprofitament és molt fiable 
per tractar-se d’una tecno-
logia madura. 

Com funciona l’energia 
geotèrmica?
Mitjançant la bomba de 
calor geotèrmica es pot ex-
treure l’energia calorífica 
(en forma de temperatura) 
de la terra o l’aigua.
Quan arriba a una tempera-
tura elevada, podem utilit-
zar aquesta energia calòrica 
tant per a calefacció, com 
per a l’aigua calenta i amb 
la inversió del cicle frigorí-
fic per produir fred.
La senzilla estructura d’una 
bomba de calor està com-
posta per uns pocs ele-
ments: compressor, eva-
porador, condensador i 
dispositiu d’expansió.
En un circuit tancat circu-
la un líquid refrigerant que 
capta la calor del terreny, el 
qual és distribuït, per mitjà 
del condensador, a circuit 

de calefacció i a el sistema 
d’obtenció d’aigua calenta sa-
nitària (ACS).
Podem dir que un frigorífic 
funciona segons aquest ma-
teix principi.
Tot això es realitza a l’interior 
del circuit tancat de la bom-
ba de calor geotèrmica en 
el qual un compost adequat 
(líquid refrigerant) s’evapo-
ra constantment, després es 

comprimeix i novament es 
condensa.
D’aquesta manera és possi-
ble portar l’energia calorífica 
d’un nivell de temperatura 
més baix a un altre més alt o 
invertint el cicle just el con-
trari (generació de fred).
La bomba de calor geotèrmi-
ca, a més, es beneficia per les 
característiques del subsòl 
que es manté a una tempe-

ratura uniforme durant tot 
l’any.
Per tant, el seu funciona-
ment no es veu perjudicat 
en funció de la temperatura 
de l’aire com en el cas d’una 
bomba de calor aire-aigua, 
que disminueix molt el seu 
rendiment quan les tempera-
tures de l’aire ambient patei-
xen grans canvis, com passa 
a l’hivern i a l’estiu.

Fem una ullada a l’energia geotèrmica

Fins a 1500€ 
per instal·lacions unifamiliars  

Fins a 2500€ 
per instal·lacions plurifamiliars  

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

Fins el 31 de desembre de 2021

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

*Instal·lacions realitzades 
durant aquest any 2021

APOSTEM
PER L’ENERGIA 
SOLAR

igualada.cat
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J a estem ficats en plena 
tardor, i amb ella estan 
arribant les baixes tem-

peratures diürnes i nocturnes 
que, durant mesos, es patiran 
en gran part del país. Però 
amb l’encariment de submi-
nistraments clau a les llars, és 
possible que l’època de tardor i 
l’hivern siguin molt més durs. 
Per evitar que el fred s’apoderi 
dels habitatges i, alhora, estal-
viar diners en calefacció, cal 
utilitzar els recursos de ma-
nera eficaç i recórrer a remeis 
tradicionals als quals es recor-
ria fa anys. En aquest article 
es desvetllen 12 maneres de 
fer front a el fred dins de casa 
sense incrementar la factura 
en calefacció.

Calefacció
No tothom té la possibilitat 
d’estalviar baixant el termòs-
tat. A les grans comunitats de 
veïns en què tots paguen per 
igual, per molt que un dels 
residents redueixi els graus 

Algunes idees per a combatre el fred a casa sense arruïnar-se 

del seu habitatge, abonarà la 
mateixa quantitat. Això sí, si 
tots es posen d’acord en la re-
unió de propietaris per posar 
menys hores la calefacció, es 
reduirà la factura.
Per als que sí tinguin l’op-
ció de consumir menys amb 
la calefacció individual -o 

col·lectiva de pagament per 
separat-, hi ha una sèrie de 
consells que els poden servir 
d’ajuda per combatre el fred 
sense arruïnar-:
1. La casa a 20 graus. És la 
temperatura que recomana 
l’Institut per a la Diversifi-
cació i Estalvi de l’Energia 

(IDAE) per estar confortable 
en l’habitatge durant el dia 
i no malbaratar diners. Per 
cada grau de més, la despesa 
en calefacció augmenta en un 
7%. Al llarg de la nit, a l’estar 
protegits per edredons i man-
tes, la temperatura pot baixar 
a 15 o 17 graus. Durant aquest 

temps pot romandre apagada 
i encendre-la de nou al matí.

2. Posar termòstats progra-
mables. Si la casa està bui-
da durant moltes hores o els 
seus propietaris passen diver-
sos dies fora, convé col·locar 
aquest tipus de reguladors. Es 
poden deixar programats per-
què en les hores en què ningú 
estigui en l’habitatge, aquesta 
romangui a 15 graus i la res-
ta de el temps pugi a 20 graus. 
Així s’estalvia entre un 8% i un 
13% d’energia.
3. No cobrir els radiadors. De 
vegades els aparells de calefac-
ció enlletgeixen la decoració i 
es tapen; altres vegades es col-
loquen objectes o mobiliari 
davant. Això fa que la calor no 
es distribueixi de forma ade-
quada i sigui necessari gastar 
més diners per pujar la tempe-
ratura de l’estada.

Aïllar l’habitatge
A través de les finestres, en-
cara que estiguin tancades, es 
perd molta calor, sobretot si 
porten vidres simples.
Quan es faci una reforma, és 
important col·locar vidres do-
bles o dobles finestres i fus-
teria amb pont tèrmic. Però 
com no sempre és possible 
desemborsar grans quantitats 
de diners, hi ha altres formes 
d’evitar que la calor s’escapi:

4. Tancar les persianes quan 
comença a fosquejar. D’aques-
ta manera, la calor roman més 
temps en l’habitatge quan bai-
xen les temperatures exteriors. 
Les cortines, sobretot si són 
gruixudes, també aïllen bas-
tant, així que és millor man-
tenir-les esteses a la nit. De la 
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mateixa manera, és important 
tenir les persianes obertes i els 
tendals pujats al llarg del dia 
perquè entre el sol i pugi la 
temperatura de la casa.

5. Ventilar durant el temps 
adequat. Deu minuts és temps 
més que suficient per renovar 
l’aire. Seria millor no fer-ho a 
primera hora del matí, quan fa 
més fred, però pels horaris la-
borals no sempre és possible.

6. Tapar les escletxes. Si no es 
pot comprar una nova fines-
tra, és possible tapar els forats 
pels quals entra el fred amb 
massilla o silicona, una solu-
ció barata que permet estal-
viar en calefacció. Les cintes 
segelladores adhesives també 
són un bon aïllant.

7. Utilitzar ribets. Moltes ve-
gades per sota de les portes i 
pels laterals es cola aire fred i 
es creen petits corrents. Si es 
fan servir rivets, la calor ro-
mandrà més temps en l’habi-
tatge. També es poden posar 
barres rígides de fusta, alumi-
ni o PVC cargolades a la part 
baixa de la porta; al portar 
feltre per sota, no deixen que 

entre el fred. A més, si es man-
tenen tancades les diferents 
estances, conservaran millor 
la calor, sobretot si algun dels 
quarts no s’empra i té la cale-
facció apagada.

8. Aprofitar la calor d’altres 
habitacions. Si per contra en 
una part de la casa la tem-
peratura és molt alta, es pot 
deixar sortir la calor a altres 
zones. Després d’una dutxa, 
els graus de el termòmetre 
es disparen. En aquests casos 
va bé utilitzar la calor que es 
crea al bany per escalfar altres 

estades, en comptes d’obrir la 
finestra, com es fa de vegades 
per evitar que el vapor enteli 
els vidres.

Altres solucions
9. Col·locar catifes. Les cati-
fes també ajuden a conservar 
la calor a l’habitatge, sobretot 
en terres, que són més freds 
que els de fusta. Mantenen els 
peus més calents i no trans-
meten el fred de el pis a el cos.

10. Menjars i begudes ca-
lentes. Les sopes, els tes i, en 
general, els menjars i begudes 

calentes són bones aliades 
contra el fred. No en va, a 
l’hivern i amb la casa no molt 
caldejada, és el que més ve de 
gust, ja que ajuden a pujar la 
temperatura de el cos encara 
que sigui durant una estona.

11. Utilitzar roba abriga-
da. És inútil seguir aquestes 
pràctiques i estar a l’habitat-
ge amb una samarreta. Por-
tar sabatilles d’estar a casa 
amb borreguito, mitjons i 
jerseis grossos són una de les 
formes més barates d’estal-
viar calefacció. Això s’aplica 

també al llit: emprar llençols 
de franel·la en comptes de les 
de cotó, edredons de plomes, 
més d’una manta gruixuda si 
cal i pijames abrigats són al-
tres claus per no passar fred 
a la nit.

12. Utilitza bosses d’aigua 
calenta. Si el llit està fred 
abans de dormir, res millor 
que passar una bossa d’aigua 
calenta sobre els llençols i 
mantenir-la després al costat 
de el cos. És un recurs gairebé 
sense cost i que s’ha utilitzat 
amb èxit durant dècades.

FUSTERIA ALUMINI
FUSTERIA PVC

VIDRES I APLICACIONS
PERSIANES

PORTES GARATGE I COMERCIALS
AUTOMATISMES
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TENDALS
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TANQUES I CANCELES JARDÍ

C/ Jacint Verdaguer, 13
08280 Calaf

93 868 01 77  ·  626 43 44 23
Fax 93 869 83 09

info@aluminisborras.com
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L’aïllament d’alta qua-
litat del sostre d’una 
casa amb coberta freda 

redueix els costos de calor, re-
dueix els costos de calefacció 
i augmenta la comoditat de 
la vida. L’aïllament tèrmic es 
realitza de diferents maneres, 
utilitzant materials de com-
posició diversa i en forma 
d’alliberament. Com triar la 
millor opció?
Parlarem sobre quins mèto-
des són més eficaços per dis-
senyar un sistema que eviti 
les fuites de calor pel sostre. 
Us mostrarem què heu de 
buscar quan escolliu un es-
calfador. A l’article trobareu 
valuoses recomanacions per 
millorar les característiques 
d’aïllament tèrmic de la casa. 

Necessitat d’aïllament del 
sostre
Un terrat fred és una opció 
pressupostària i pràctica per 
organitzar el sostre d’una 
casa per viure de temporada. 
Aquest disseny estalvia sig-
nificativament els costos de 

construcció, però no contri-
bueix a la conservació de la 
calor.
És recomanable resoldre el 
problema de l’aïllament tèr-
mic de la zona del sostre a 
l’etapa de la construcció d’una 
casa. Tanmateix, sovint es re-
corre a l’aïllament a una sala 
d’operacions. L’aïllament tèr-
mic d’un sostre resol diverses 

tasques:
-Redueix la velocitat de re-
frigeració de l’aire escalfat, 
ajudant a estalviar costos de 
calefacció.
-Augmenta l’aïllament acús-
tic a l’habitació, emmotllant 
el drone del vent o el soroll de 
les pluges intenses.
-A l’estiu, el material aïllant 
ajuda a mantenir l’habitació 

fresca, sense deixar que l’aire 
s’escalfi de l’exterior.

L’aïllament del sostre aug-
menta la comoditat d’una 
casa privada i optimitza el 
microclima de l’habitació. 
Sota la tecnologia d’instal·la-
ció, l’aïllament tèrmic elimina 
l’aparició de condensats sobre 
elements estructurals.

Mètodes d’aïllament tèrmic 
del sòl
Reflexionar sobre com aïllar el 
sostre de la casa sota un sostre 
fred, en primer lloc, cal deter-
minar el mètode d’aïllament 
tèrmic.
Hi ha dos enfocaments radi-
calment diferents:
-Aïllament de les golfes
-Instal·lació de material aïllant 
de l’interior de l’habitació.
El primer mètode és preferi-
ble per diverses raons. Així 
doncs, la tecnologia d’ins-
tal·lació en si mateixa es sim-
plifica molt: no cal construir 
un bastidor de suspensió ni 
arreglar l’aïllament per en-
ganxar al sostre. 
També amb aquest enfoca-
ment, es minimitzen els ris-
cos de condensació. No es 
pot dir de l’aïllament de l’in-
terior de l’habitació.
Si trieu l’aïllament equivo-
cat i no excloeu el contacte 
de l’aire càlid amb una estu-
fa freda, el vapor d’aigua de 
l’habitació s’acumularà: això 
provoca d’aparició d’humi-
tat, fong i la destrucció gra-
dual del sostre.
Tot i això, en algunes situa-
cions, l’aïllament intern del 
sostre és una mesura neces-
sària, per exemple:

-Falta d’accés a les golfes;
-Reconstrucció d’un edifici 
antic amb un pis altell a punt;
-Aïllament tèrmic del garat-
ge situat al soterrani.

Si cal, l’aïllament intern s’ha 
de complir amb la tecnologia 
d’instal·lació per tal d’evitar 
l’aparició de condensats a 
l’edifici. És important obser-
var dos requisits: bloquejar 
el flux de vapor d’aigua i uti-
litzar un escalfador de gruix 
suficient.

Instal·lacions

Tel. 93 803 64 03  /  93 768 14 09
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Què és el fred? Quina 
és la seva sensació? És 
la pèrdua d’energia del 

nostre cos per estar en contacte 
en un  medi a més baixa tem-
peratura.

Adaptar-nos per al “confort 
residencial” en temps de fred és 
cada dia més un una presa de 
decisions per tenir hàbits “salu-
dablement verds”.
Aquesta adaptació al confort de 
les persones dins les seves resi-
dències o inclús llocs de treball,  
passa per tenir presents dife-
rents conceptes:

- Conceptes de Preparació
- Conceptes de Manteniment
- Bon ús ACS
- Conceptes de Gestió / Hàbits
- Conceptes de Control
 
Aquí tenim 4 pinzellades de 
cada punt:

Conceptes de Preparació:
Tenir les parets de les cases el 
més aïllades possibles (fet cons-
tructiu però que si cal es pot 
millorar).
Tenir vidres altament aïllants: 

aquesta és una bona “reforma” 
a fer si cal.

Tenir finestres i portes ben es-
tanques: si cal millorar amb ri-
vets o cintes específiques. 
Aprofitar els rajos del sol per 
escalfar a través de les persianes 
quan pertoqui. Això es pot au-
tomatitzar. 
No ventilar més del necessari; i 
millor poder disposar de siste-
mes de ventilació amb recupe-
ració de calor.

Conceptes de Manteniment
Si tenim caldera i radiadors, per 
exemple:
- Fer les revisions pertinents de 
la caldera.
- Fer la purga, mínim, una vega-
da a l’any dels radiadors (circuit 
hidràulic).
- Verificar el bon funcionament 
(pressions) del circuit hidràulic.
- No tapar els termòstat, per 
exemple, amb roba.
- En la mesura del possible tenir 
termòstats programables: hora-
ris, nivells de temperatura, ges-
tió via APP... Per exemple: tem-
peratura de dia entre 19 i 21ºC, 
i de nit entre 15 i 17ºC; també 

a nivell horari per presència en 
la zona. Pensem que cada ºC de 
més ens pot fer pujar el consum 
un 7% (aprox.).

Cal saber que si tenim calderes 
de gas, gasoil... aquestes poden 
ser substituïdes per aerotèrmia 
(alta temperatura): aquesta ens 
aporta els avantatges del baix 
consum de la bomba de calor  i 
és adient per ser acompanyada 
per autoconsum fotovoltaic.

Si tenim aerotèrmia amb terra 
radiant i/o climatitzadors, per 
exemple:
- És important mantenir l’equip 
de la unitat exterior ben neta i 
ventilada, sense obstacles per 
una bona ventilació.
- Les unitats interiors que tinguin 
filtre cal que aquest estigui ben 
net.
- Com en les calderes, és molt 
important verificar el bon funci-
onament (pressions) del circuit 
hidràulic i també la gestió de les 
temperatures: horaris, presència...

Bon ús de l’ACS (Aigua Calenta 
Sanitària):
Motes vegades la “calefacció” 

també produeix l’ACS. La mala 
gestió de la seva producció és 
una de les causes d’alt consum 
energètic de moltes cases.

És important conèixer el siste-
ma que es té a casa (si és amb 
recirculació o sense) i com fem 
el seu control.

També dir que, moltes vegades, 
es té una regulació de la tempe-
ratura de l’aigua  per sobre de la 
que serià necessària per obtenir 
el mateix “confort”.

La millor gestió del control de 
l’ACS és un punt important de 
millora en moltes cases.

Conceptes de Gestió / Hàbits:
- Anar “abrigats” dins el possi-
ble, dins a casa:
- No es tracta d’anar com a l’es-
tiu i quasi haver de suar a tem-
peratures pròximes als 25ºC
- Tancar les habitacions o zones 
que no utilitzem.
- Tornar a utilitzar catifes, en 
certs indrets pot ser una bona 
decisió per poder estar en am-
bients a més baixa temperatura.
- Evitar tenir altes diferències 

entre la temperatura exterior de 
la casa i la interior: no és mas-
sa saludable “portar” el nostre 
cos a diferències importants de 
temperatura.

Conceptes de Control Intel·ligent:
El control intel·ligent no sols el 
produeix l’anomenada “domò-
tica”; nosaltres som els primers 
que ho podem fer seguint tots 
els conceptes esmentats. Si ho 
complementem amb “domòtica” 
ens serà més còmode. La do-
mòtica aplicada a la millora del 
confort i estalvi energètic és una 
opció a pensar allà on encara no 
estigui integrada.
 
Hem aportat alguns consells 
per no passar fred i a la vegada 
baixar el consum. Avui baixar 
el consum no és ja una opció; 
és una obligació.  Per estalviar 
diners: economia domèstica. Per 
consumir menys energia: aportar 
el nostre gra de sorra a la soste-
nibilitat del nostre món. Per tenir 
una vida més saludable.

Que tingueu una bona 
tardor i hivern.

Com preparar-nos per passar menys fred i estalviar energia?

- 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 14, 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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A rriba l’hivern i, amb 
el fred, també pres-
tem més atenció a 

la nostra caldera de gas. 
Encara que, en general, són 
instal·lacions cada vega-
da més segures, no deixen 
de necessitar certes cures 
per evitar possibles riscos. 
Si et preocupa que la teva 
caldera pugui donar-te un 
ensurt, a continuació deta-
llem els principals riscos i 
com prevenir-los.

Riscos de les calderes
1. Mala combustió: es pro-
dueix quan la caldera no 
està cremant completament 
o de manera adequada el 
gas. Això pot produir un 
excés de monòxid de carbo-
ni que en grans concentra-
cions és tòxic per als éssers 
vius. Per detectar-la, hi ha 
alguns indicis que poden 
ajudar-te a veure que algu-
na cosa no va bé:
- La flama de la caldera de 
gas ha de ser de color blau 
i estable. Si és groga o ata-
ronjada, avisa el tècnic.

- Si a la caldera apareixen 
taques grogues o marrons 
al voltant de la flama.
- Si els indicadors llumino-
sos de l’aparell s’apaguen
- Si es detecta una major 
condensació per la part in-
terior de les finestres.
2. Fuites: en cas de detectar 
olor de gas o algun desper-
fecte o anomalia als con-
ductes de gas connectats a 
la caldera, a la cuina o als 
radiadors, segueix aquests 
consells:
- Tanca la clau de pas del 
gas.
- Obre portes i finestres.
- Evita de totes totes enge-
gar aparells elèctrics (ni tan 
sols el telèfon mòbil), acci-
onar interruptors i encen-
dre cigarrets o espelmes.
- Truca al servei tècnic.
3. Mala ventilació: les cal-
deres de gas necessiten una 
correcta sortida de fums. 
Per això és important que 
estiguin instal·lades en es-
pais amb una bona ventila-
ció i revisar que la sortida 
de fums i les escletxes de 

ventilació no quedin tapa-
des. És la millor garantia 
per evitar un ensurt si es 
produeix una fuita o una 
mala combustió.

Per evitar tots aquests pos-
sibles perills, també és fo-

La caldera de gas: possibles perills i com evitar-los

namental:
- Mantenir en bones condi-
cions la instal·lació.
- No manipular-la sense un 
tècnic especialitzat.
- Fer les revisions periòdi-
ques de la caldera amb el 
servei tècnic de la instal·la-

ció o la companyia que et 
subministra el gas.
També és important comp-
tar amb un bon servei tèc-
nic que et faci aquestes re-
visions i t’atengui en el cas 
que hi hagi algun dubte o 
algun contratemps.

L es calderes de con-
densació són cal-
deres molt eficients 

que proporcionen calefac-
ció mitjançant radiadors 
i aigua calenta sanitària 
(ACS) a la dutxa i dife-
rents aixetes de la casa. Si 
estàs buscant una solució 
que et permeti estalviar a 
llarg termini i tingui un alt 
rendiment, les calderes de 
condensació són la millor 
opció.
Quant a les calderes de gas, 
les de condensació són les 
úniques permeses segons 
la normativa Europea d’efi-
ciència energètica Erp i 
ELD. Les calderes tradici-
onals estances i Baix Nox 
s’han deixat de fabricar ja 
que no compleixen amb els 
estàndards d’eficiència exi-

gits per la Unió Europea

Com funciona una caldera 
de condensació?
Les calderes tradicionals dei-
xen sortir els gasos carregats 
de calor i que contaminen 
l’atmosfera, aquests gasos 
alliberats són perjudicials 
per al medi ambient, en can-
vi les calderes de condensa-
ció utilitzen aquesta calor 
per al seu aprofitament i ho 
transmeten al circuit d’aigua 
calenta sanitària o calefacció.

Beneficis d’una caldera de 
condensació
Existeixen múltiples raons 
que et convenceran perquè 
instal·lis una caldera de 
condensació.
Aquestes són les raons 
principals:

- Disposen de la tecnologia 
més moderna del mercat.
- Compten amb una emis-
sió de nivells contaminants 
reduïts. Són més ecològi-
ques.
- Aconsegueixen recuperar 
i aprofitar millor la calor 
que altres tipus de calde-
res.
- Això permet un augment 
del rendiment i l’estalvi. 
Són més eficients, escal-
fen més aigua amb menys 
quantitat de gas.
- Els nivells d’estalvi són 
superiors en calderes de 
condensació que amb un 
altre tipus de calderes. Sens 
dubte són la millor opció.
- Gràcies a la seva reduï-
da temperatura de treball 
amb segueixen rendiments 
molt alts.

Funcionament i beneficis de les 
calderes de condensació

LAMPISTERIA DAMIA

·COL·LOCACIÓ I VENDA 
DE DESCALCIFICADORS 

·OSMOSI I CLORADOR SALÍ 
PER A PISCINES

·ELECTRICITAT 
·FONTANERIA 
 ·CALEFACCIÓ 

·REFORMES EN GENERAL

Tel. 678 60 75 82
lampista0129@hotmail.com



S ’acosta l’hivern i el 
que ve més de gust és 
arribar a casa i tro-

bar-la calentona. Abans 
això només era possible 
amb complexos termòstats 
programables, amb l’ajuda 
d’un veí amable o assumint 
un increment de la factura. 
No obstant això, avui en dia 
tenim termòstats que per-
meten controlar la calefac-
ció des del telèfon mòbil.

Avantatges d’aquests nous 
sistemes
Encara que tècnicament 
sembla complexa, la instal-
lació d’aquests termòstats 
no difereix molt dels tradi-
cionals. En canvi, els avan-
tatges que comporten sí 
que marquen la diferència:
- Comoditat: ja no cal ai-
xecar-se del llit tremolant 
per posar la calefacció en 
marxa. Podem controlar la 

calefacció des del mòbil.
- Confort: ja és possible 
gaudir sempre de la tem-
peratura desitjada. Només 
cal posar en marxa la cale-
facció poc abans d’arribar 
a casa. I en segons quins 
casos, el mateix sistema 
adapta la temperatura en 
funció de la previsió me-
teorològica de la teva zona 
on vius.
Seguretat: la tranquil·litat 

de poder comprovar si quan 
has marxat de casa t’has 
deixat la calefacció encesa 
no té preu, i més si es tracta 
d’una segona residència.
- Estalvi: quantes vegades 
ens hem oblidat d’apa-
gar la calefacció a la nit o 
abans de sortir a treballar? 
Aquests oblits es paguen. 
Per això, poder controlar 
la calefacció en qualsevol 
moment i des de qualsevol 

Agafa el comandament: controla 
la calefacció de casa teva des del 
telèfon mòbil

lloc suposa un estalvi im-
portant. Però per si no en 
tenim prou, hi ha també 
termòstats que funcionen 
amb geolocalització. S’ac-
tiven o s’aturen depenent 
de si hi ha algú a casa o 
si detecten que ja hi ets a 
prop.
En definitiva, avui en dia 
hi ha molts sistemes que 
permeten controlar la ca-
lefacció de casa teva des 

del mòbil. Funcionen amb 
wifi, aplicacions o missat-
ges de text. I a diferència 
dels termòstats tradicio-
nals, també informen so-
bre l’històric de consum 
energètic de la teva llar 
i del de llars semblants. 
Així, disposes de tota la 
informació per comparar 
i buscar el màxim estalvi. 
Què esperes per instal-
lar-lo?

MAMPARES DE BANY

t-quattre.com
 info@t-quattre.com

t-quattre 
Igualada

Carrer de la Concepció, 11 
Tel: 938 030 852 /687 345 179

PORTES DE GARATGE

FINESTRES PVC I ALUMINI

LA CALEFACCIÓ DE CASA TEVA

www.petromiralles.com

93 808 00 86



Quan arriba l’hivern, 
la nostra única pre-
ocupació per escal-

far-nos és pensar si ja hem 
fet el manteniment del nostre 
sistema de calefacció. Però no 
sempre ha estat així. Per això, 
i per recordar i valorar la gran 
evolució que ha efectuat l’és-
ser humà, avui recordarem 
la història de la calefacció, els 
diferents sistemes que ha uti-
litzat l’home per no morir-se 
de fred.

El foc
Es va començar amb el foc fa 
790.000 anys. A més d’un sis-
tema de calor, també va ser 
una arma molt poderosa per-
què l’home es protegia gràcies 
a ell dels animals més perillo-
sos. També li permetia cuinar, 
crear eines i altres armes. El 
foc, font de llum i calor, tam-
bé va permetre fer un gran 
pas: reduir la por a les ombres 
i el desconegut i li va perme-
tre viatjar a llocs més freds.

Hipocaust
Es tracta d’un sistema de cale-
facció que ve del sòl, hi ha qui 
el considera el precursor del 
sistema de sòl radiant. El va 
inventar l’enginyer romà Cayo 
Sergio Orata i s’utilitzava a les 
termes romanes. Es tractava 
d’un forn a l’exterior de l’edi-
fici, l’aire calent del qual es ca-
nalitzava per unes canonades 
sota el terra. La temperatura 
aconseguida no superava els 
30 graus. Si es volia una calor 
més elevada, s’introduïen uns 
tubs de fang cuit per donar 
sortida al fum del forn.

Ondol
Es tracta d’un mètode coreà 
amb 2500 anys d’antiguitat. 
Avui encara s’utilitza. El seu 

origen és l’hipocaust romà. 
L’única diferència ve de la 
manera d’escalfar-lo. El siste-
ma coreà escalfa el terra de la 
casa. La caldera està en l’exte-
rior i passa per sota de la casa 
fent que s’escalfi tota la sala 
per convecció.

Gloria
Es va inventar a l’Edat mit-
jana en l’antiga Castella. Es 
tractava d’un climatitzador 
que es va usar fins entrat el se-
gle XX. Consistia en una llar 
de foc situada generalment a 

l’exterior, on es cremava un 
combustible, la majoria de les 
vegades palla, i un o uns con-
ductes que discorrien sota el 
paviment dels locals a escal-
far, per on es feien passar els 
fums calents de la combustió, 
sortien després a l’exterior per 
una xemeneia vertical.

Estufa de llenya
El foc es troba a l’interior de 
l’estufa i la combustió depèn 
del sistema de regulació de 
l’entrada de l’aire. El disseny 
permet que el fum provinent 

Un recorregut per la història de la calefacció

del foc sigui capaç d’escalfar 
l’habitació mitjançant el tub 
extractor.

Les calderes
La invenció de la màquina de 
vapor per James Watt en la 
Revolució Industrial va donar 
lloc a la caldera. Les calderes 
servien per a escalfar fluids. 
Els fluids es transportaveb 
per canonades per l’escalfa-
ment d’habitatges i locals. La 
calefacció aportava l’avantat-
ge d’estar en un local a part. 
Més endavant es va canviar el 

vapor per aigua, que és el que 
usem avui.
Tradicionalment, el combus-
tible més emprat en els siste-
mes de calefacció ha estat el 
gasoil, el fuel i el gas natural. 
L’electricitat s’ha va afegir 
posteriorment com l’element 
generador de calor.
T’imagines com escriurem 
aquest article d’aquí 100 anys? 
Hauran aparegut altres siste-
mes de calefacció? Estem del 
tot segurs: sistemes més efi-
cients i respectuosos amb el 
medi ambient.

Sistema de calefacció gloria Estufa de llenya

Caldera de calefacció
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Estructura d’un hipocaust



A l’hivern, si no arri-
ba prou sol a casa 
nostra, haurem de 

recórrer a sistemes de cale-
facció addicionals. Els siste-
mes de calefacció influeixen 
en els paràmetres de qualitat 
de l’aire interior (de què vam 
parlar en l’article anterior: 
“També som el que respi-
rem”), com: temperatura, 
humitat, moviment de l’aire, 
renovació de l’aire, camps 
elèctrics, càrrega electro-
estàtica, soroll, ionització 
i continguts de partícules. 
L’objectiu és no empitjorar 
aquest clima.
Per aconseguir un “bioclima” 
interior a l’hivern podem se-
guir les pràctiques següents:

1-Reduir la necessitat de 
calefacció aprofitant la ra-
diació solar.
Una casa ben assolellada no 
necessitarà abusar de siste-
mes artificials per generar 
calor. Com més sol, menys 
necessitat d’altres mecanis-
mes per calefactar la llar. Un 
disseny bioclimàtic (estratè-
gies d’aprofitament directe o 
indirecte de l’energia solar) 
sol beneficiar el clima inte-

rior. No es fa tan necessa-
ri “artificialitzar” el clima. 
Per això, cal exigir planifi-
cacions urbanístiques més 
adients que afavoreixin la 
recepció de llum a les llars. 
Pocs de nosaltres vivim en 
habitatges amb aquestes 
condicions i, si ho fem, pocs 
cops sabem aplicar les estra-
tègies que ens permeten re-

bre el sol i protegir-nos-en. 
Sembla més còmode deixar 
la feina a sistemes artificials 
de climatització.

2-Reduir la necessitat de 
calefacció amb l’aïllament 
tèrmic de l’envolupant ex-
terior.
Un bon aïllament de les pa-
rets exteriors, finestres i vidres 

Sistemes de calefacció saludables

permet que la calor rebuda o 
generada no desaparegui ràpi-
dament. Qualsevol esforç per 
reduir el consum serà dual-
ment beneficiós: minimitza-
rem l’ús de sistemes artificials 
per escalfar i la butxaca ho 
agrairà. La salut, en aquest 
cas, també és sinònim de salut 
econòmica. La calefacció té un 
impacte ambiental molt alt; 

d’aquí que sigui tan important 
fer inversions en estalvi ener-
gètic per reduir el consum.

3- Triar una font de calor 
provinent d’energies renova-
bles.
Si fem servir energies renova-
bles reduirem la contaminació 
ambiental, que a la fi també és 
salut. El sistema ideal per ex-
cel·lència és aprofitar l’energia 
solar directa o indirecta (foto-
voltaica, eòlica, hidràulica…) 
També hi ha sistemes que 
aprofiten la temperatura esta-
ble de la Terra: és el que s’ano-
mena energia geotèrmica, que 
també està categoritzada com 
a font d’energia renovable. Si 
no és possible recórrer a una 
font d’energia renovable, es pot 
fer servir una font d’energia 
vegetal. En molts casos tam-
bé es considera font d’energia 
renovable. La fusta és energia 
solar emmagatzemada. Si tri-
em la fusta, millor que sigui 
de proximitat i provinent d’ex-
tracció sostenible. Actualment 
hi ha moltes calderes que fun-
cionen amb materials d’aquest 
tipus: fusta, pellets, closques 
que provenen del reciclatge de 
l’oliva, fruita…

Caldera mural de condensació de baix consum amb 
bescanviador primari monoespira d’alta circulació:

 · Classe 6 Nox, que ja compleix amb les 
 exigències de la ErP per 2019

 · Màxima classe d’e�ciència estacional 
 de calefacció A

 · Rendiment d’ACS per�l XL i XXL

 · Estalvi energètic �ns a un 30%

*Model: RinNova Cond Plus 25 S.
*Preu subjecte a canvis depenent 
  de la instal·lació
*Condicions de garantia especi�cades 
  pel fabricant
*La instal·lació inclou 1mt de xemeneia coaxial 
 + 1 corba de 90º + 3mts de desguàs
* El contracte de manteniment 365 es paga
  anualment o semestralment durant 
  els 7 anys de Garantia de la Caldera.
*L’ampliació de la Garantia de la caldera 
  �ns a 7 anys NO té cap cost addicional

OFERTA HIVERN 2021 CALDERA CONDENSACIÓ

995€ (IVA no inclòs)

Garantia Total de 7 anys +
Contracte Manteniment de 7 anys*

Emporta’t un neutralitzador de condensats 

gratuït si la sol·licites de de la pàgina web!
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Amb l’arribada del 
fred es disparen 
els consums de 
tots els elements 

domèstics, per una banda 
consums domèstics habitu-
als i comuns durant tot l’any, 
augmentant despeses d’il·lu-
minació i pel fet de que a l’hi-
vern estem més temps a casa 
que a l’estiu.

Aquest augment dels con-
sums juntament amb els 
preus de l’electricitat, son un 
mal de cap a totes les llars. 
No es preveu una baixada 
dels preus de l’energia amb 
l’arribada del fred, sinó més 
aviat el contrari. 

Aquest augment continuat i 
sense intenció de deixar de 
batre records, només es pot 
combatre amb autoconsum 
energètic, el que vol dir, ge-
nerar la nostra pròpia ener-
gia i deixar de dependre de 
la xarxa de distribució tradi-
cional. Aquest autoconsum 

el podem aconseguir de ma-
nera eficient amb un sistema 
de captació d’energia foto-
voltaica.

La possibilitat que ens donen 
les plaques solars d’alta efici-
ència i sistemes d’acumulació 
energètica no han de ser des-
aprofitades amb la situació de 
descontrol actual. Les quotes 
de independència energètica 
que es poden assolir son molt 
elevades i cal consultar amb 
empreses especialitzades per 
a trobar la solució més apro-
piada per a cada cas. 

Amb un cost de 0 € el Kw 
(cap elèctrica et podrà oferir 
millor preu) cal dimensionar 
el sistema fotovoltaic per a 
que el període d’amortització 
sigui òptim. La fotovoltaica 
es una aposta de present i fu-
tur, un sistema senzill, que te 
un manteniment gairebé nul, 
i ens assegura un subminis-
trament elèctric fiable durant 
més de 30 anys.

Les instal·lacions fotovoltai-
ques es composen bàsicament 
de un camp solar (panells) 
connectats a un inversor que 
s’encarrega de fer la gestió de 
l’energia elèctrica creada als 
panells i de fer-la apta pel 

Arriba el fred, aprofitem el sol
consum domèstic, aquest sis-
tema te totes les proteccions 
elèctriques necessàries i pot 
incorporar o no un sistema 
d’acumulació (bateries).

Per conèixer més sobre les 

LA SENSACIÓ DE GENERAR
LA TEVA PRÒPIA ENERGIA

PROJECTES I INSTAL·LACIONS 
D’ENERGIA SOLAR

PORTEM EL SOL A:

RESIDENCIAL
EMPRESES
info@biorenovables.cat l 93 807 00 62 l www.biorenovables.cat

C/ Dels impressors, 12 08788,
Vilanova del Camí

solucions que ens ofereix 
l’energia solar fotovoltaica, es 
important assessorar-se amb 
empreses especialitzades del 
sector, i apostar per solucions 
de proximitat i qualitat dels 
components.
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pel vostre suport!

Col·labora:

CONSTRUCCIONS I REBAIXOS, S.L.

Amb el suport: 

Patrocina:

Organitza:



comarca
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MONTBUI / LA VEU 

L’Associació de Produc-
tors del Parc Agrari 
de la Conca d’Òdena 

organitza aquest diumenge, 
24 d’octubre, la 1a Mostra de 
productors del Parc Agrari de 
la Conca d’Òdena, a la plaça 
Major del nucli antic de San-
ta Margarida de Montbui. La 
iniciativa l’organitzen aquesta 
associació i l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui, 
amb la col·laboració del Parc 
Agrari, la Generalitat de Cata-
lunya, la Diputació de Barce-
lona, el Consell Comarcal de 
l’Anoia i la Xarxa de Productes 
de la Terra.
Durant tot el matí, de 9:30 
a 14h, els assistents podran 
comprar tiquets per consumir 
productes de la Conca d’Òde-
na a la fira i conèixer així els 
productes del Parc Agrari. 
També hi podran comprar els 
productes que els oferiran els 
17 productors del territori que 
hi participaran.
Pel que fa a les xerrades, de 

10:30 a 11:30h es podrà seguir 
“L’elaboració artesanal de cer-
vesa a partir de cereal propi”, 
a càrrec d’Albert Urgell, de 
cerveses Naris de La Panade-
lla, seguida d’una altra amb el 
títol “Com aprofitar l’aigua en 
ambients de secà? Microtopo-
grafia i línies clau”, amb Manel 
Badia. La Mostra s’acabarà 

Diumenge,  a Montbui, primera 
Mostra de Productors del Parc Agrari 
de la Conca d’Òdena

ÒDENA / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Òdena 
organitza, del 22 d’oc-
tubre al 21 de novem-

bre, les Jornades Gastronò-
miques de la Vinyala, que 
arribaran a la segona edició. 
Enguany hi participaran cinc 
restaurants, que oferiran uns 
menús en què aquest apre-
ciat cargol tindrà un paper 
destacat. La iniciativa comp-
ta amb el suport del Consell 
Comarcal de l’Anoia i la Di-
putació de Barcelona.
Com a continuació de la Fira 
de la Vinyala, que es va fer el 
19 de setembre i que va arri-
bar a la desena edició, aques-
tes jornades gastronòmiques 
tenen com a objectiu posar 
en relleu la importància de 
la tradició culinària d’aquest 

Òdena promou les segones Jornades Gastronòmiques 
de la Vinyala

cargol a Òdena, molt lligada 
al territori de vinyes i camps 
de conreu que conformen el 
seu paisatge. Els cinc restau-
rants, del municipi i d’Igua-
lada, que participaran en les 
jornades són: restaurant
Fènix, restaurant Cal Taribó, 
L’Escorxador Restaurant, El 
Racó del Traginer, el Cana-
letas i el restaurant Samuntà.
En els menús d’aquests es-
tabliments de restauració 
les vinyales en seran un dels 
plats destacats. Es podrà de-
gustar de diferents maneres: 
a la llauna, fregides, amb 
vedella, botifarrada i cansa-
lada, entre d’altres receptes. 
Cada restaurant hi posarà el 
seu estil però tots tindran en 
comú aquest cargol tan pre-
uat, que farà gaudir els i les 
amants de la bona taula. 

Peculiaritats de la vinyala
El vinyal, també conegut 
com cargol de les vinyes 
Otala punctata, ha pres la 
denominació peculiar i prò-
pia de Vinyala a l’entorn 
d’Òdena. En altres zones de 
Catalunya també és conegut 
com el cargol cristià i, fins i 
tot, com el cargol jueu.
La seva closca és gruixuda i 
sòlida, amb un diàmetre de 
fins a quatre centímetres, 
més deprimida i d’espiral 
més baixa. És de color mar-
ró, amb petites taques difu-
ses més clares i la propietat 
organolèptica que més el 
defineix és la seva textura 
melosa, que el dota de grans 
qualitats per ser cuinat en 
cassola, enfront d’altres es-
pècies potser més conegu-
des, com els bovers.

amb un vermut musical i el 
concert del músic folk i pastor 
Miguel Díaz.
L’Associació de Productors de 
la Conca d’Òdena és un dels 
quatre nodes que formen el 
Parc Agrari de la Conca d’Òde-
na, juntament amb la restaura-
ció i el comerç, el sector turís-
tic i l’administració local.

ANOIA / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia ha dut a terme, 
en els darrers mesos, 

una campanya informativa 
als municipis on gestiona la 
recollida de residus, amb l’ob-
jectiu de mantenir els bons 
hàbits de la selecció de les 
deixalles a la població.
Atès que els índexs de recolli-
da a la comarca va superar el 
60% amb la implantació del 
nou sistema de porta a porta 
i àrees tancades en 22 mu-
nicipis el 2018, la campanya 
pretén ser un recordatori als 
veïns i veïnes per tal de seguir 
en aquesta bona direcció.
El vicepresident segon del 
Consell Comarcal, Santi 
Broch, apunta que “la cam-
panya s’ha centrat principal-
ment en els municipis amb la 
població menor de cinc-cents 
habitants, on la gestió dels 
residus es realitza amb accés 
exclusiu en àrees tancades 
amb contenidors”. S’hi ha re-

partit gratuïtament un pack 
per habitatge de bosses de co-
lors per facilitar tant la selec-
ció de deixalles a casa com el 
seu transport cap a les àrees 
tancades.
La campanya està finançada 
amb fons d’Ecoembes i Ecovi-
drio, destinats per campanyes 
de sensibilització ambiental 
a la població. Amb aquests 
fons, també es realitzaran al-
tres actuacions de reforç de 
la recollida selectiva en altres 
municipis on el Consell Co-
marcal de l’Anoia gestiona el 
servei, com la realització de 
visites de reforç als establi-
ments i activitats comercials.

Campanya de recordatori 
de bons hàbits en la 
selecció de les deixalles

El Consell Comarcal 
de l’Anoia porta a 

terme una campanya 
de recordatori de bons 

hàbits en la selecció 
de les deixalles als 

municipis més petits
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MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper diu-
menge 24 d’octubre es 
celebrarà la Festa de 

la Tardor a la Tossa de Mont-
bui. Les activitats comença-
ran a dos quarts d’onze del 
matí, amb la realització d’un 
itinerari botànic pel cim de la 
muntanya guiat per la biolò-
ga, professora i il·lustradora 
científica Mercè Cartañà.
A partir de les 12 del migdia 
s’oficiarà una missa de tar-
dor a l’església de La Tossa, 
acompanyada a l’orgue per 
Aquileu de Ruanda.

A la una de la tarda finalitza-
rà la matinal amb la inaugu-
ració de l’exposició de pintura 
‘Colors i Natura’, d’Anna Font 
Bosque, a la Sala del Refugi.

Festa de la Tardor a la 
Tossa de Montbui

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper divendres 
22 d’octubre a partir de 
les 9 de la nit la Sala 

Auditori Mont-Àgora continu-
arà amb les propostes del cicle 
#culturasegura acollint al mo-
noleguista i humorista Sergio 
Fernández “El Monaguillo”, un 
autèntic especialista en treure 
somriures a tothom. “El Mona-
guillo” portarà fins a Montbui 
el seu espectacle “Sólo lo veo 
yo”. El preu de l’entrada per a 
aquesta sessió és 10 euros. La 
venda d’entrades d’aquest es-
pectacle avança a gran ritme.
D’altra banda, el diumenge 24 
d’octubre a partir de les sis de 
la tarda es farà la projecció de 
cinema familiar Cruella, pel·lí-
cula de Disney. El preu d’aques-
ta activitat és de 3 euros.
 

Les entrades per a totes 
aquestes activitats es poden 
adquirir a www.reservaentra-
das.com.
Totes les propostes culturals 
es realitzaran respectant les 
mesures que actualitza el Pro-
cicat. Val a dir que actualment 
no hi ha restriccions d’afo-
rament als esdeveniments 
culturals. Els espectacles co-
mençaran puntuals. No es 
podrá accedir a la Sala Audi-
tori un cop hagin començat 
les sessions i és obligatori en 
tots els casos l’ús de masca-
reta.
Organitza aquest cicle de 
tardor #CulturaSegura la 
regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament montbuienc, 
amb el suport de Cinemes 
Mont-Àgora, Diverevent, 
Viulafesta i Arc Multimèdia.

Noves propostes de #cul-
turasegura

MONTBUI / LA VEU 

La Biblioteca Mont-Àgo-
ra organitza un taller 
de cinema, impartit 

per l’expert Ricard Fusté. ‘El 
cinema, forma i contingut. 
Narrar en imatges/Narrar 
sense imatges’  pretén expli-
car, de forma amena i inte-
ractiva, a través d’exemples 
audiovisuals, com el cinema 
ha creat un llenguatge autò-
nom
El taller, que es realitzarà en 
cinc sessions de fins a una 
hora i mitja de durada, re-
flexionarà sobre el llenguat-

ge autònom del cinema, que 
funciona sense necessitat de 
paraules ni d’imatges, gràci-
es al muntatge.
Conduirà les sessions Ricard 
Fusté, membre del Cine-
club de l’Ateneu d’Igualada i 
redactor del blog clàssics de 
cinema.
Les dates en què tindrà lloc 
el taller són els dijous 4, 11, 
18 i 25 de novembre i el 2 de 
desembre, de 19 a 20.30 h, a 
la Biblioteca Mont-Àgora.
Cal inscripció prèvia abans 
del 28 d’octubre. L’activitat té 
un cost de 15 €.
L’aforament és limitat.

Taller de cinema

MONTBUI / LA VEU 

La junta local de l’Asso-
ciació Espanyola Con-
tra el Càncer (AECC) 

va organitzar diumenge pas-
sat la sisena Cursa i Camina-
da contra el Càncer, activitat 
de lleure que va comptar amb 
una participació de 296 per-
sones.
En un ambient clarament fes-
tiu i familiar es va dur a terme 
l’activitat, després que dese-
nes de participants aprofites-
sin els moments previs de la 
cursa i caminada per forma-
litzar les seves inscripcions –
la gran majoria va optar per 
realitzar inscripció prèvia, 
tant en la modalitat telemàti-
ca, els dies previs, com tam-
bé presencialment al CCC La 
Vinícola els dos dies anteriors 
a la prova- .
La sortida es va donar poc 

abans d’un quart d’onze del 
matí des de l’Avinguda de l’Es-
port, just davant de l’entrada 
al poliesportiu Mont-aQua. 
Els i les participants van po-
der completar un recorregut 
de 5 quilòmetres en aquells 
casos que van optar per fer la 
caminada i de 7 quilòmetres 

pels runners, amb un recor-
regut que va portar-los a re-
córrer alguns dels camins de 
l’espai natural del municipi.
Cal remarcar que el preu de 
les inscripcions per a aques-
ta prova era de 10 euros, amb 
obsequi d’una samarreta per 
a cada participant. 

296 participants a la sisena cursa i 
caminada contra el càncer de Montbui

TEATRE / LA VEU 

Dissabte passat es va celebrar 
al pavelló Mont-aQua el Con-
grés Nacional de Nihon Tai 
Jitsu, per a les categories sè-
nior i infantil. Hi van prendre 
part un centenar de practi-
cants d’aquesta art marcial de 
defensa personal que està ori-
entada a obtenir la màxima 
eficacia, amb el mínim esforç, 
davant qualsevol situació.
La jornada es va inaugurar 
a tres quarts de 10 del matí, 
en un acte on va intervenir 
l’Alcalde Jesús Miguel Juárez, 
i on també hi va ser present 
el regidor d’Esports mont-
buienc, Joel Serrano.
El Congrés va estar organit-
zat per la Federació Catalana 
de Karate i Disciplines As-
sociades, amb el suport del 
servei d’Esports de l’Ajunta-
ment montbuienc.

Un centenar de participants al 
Congrés Nacional de Nihon Tai Jitsu

Els encarregats d’impartir 
la formació van ser Agus-
tín Martín, Director Tècnic 
Nacional; Javier Moreno, 
director del departament 
de Nihon Tai Jitsu de la Fe-
deració Madrilenya de Ka-
rate, Miguel Ángel Ibáñez, 

director del departament de 
Nihon Tai Jitsu de la Fede-
ració Aragonesa de Kara-
te i Ángel Pablo Gutiérrez, 
responsable d’arbitratge del 
departamento de Nihon Tai 
Jitsu de la Federació Madri-
lenya de Karate.

MONTBUI / LA VEU 

El dijous 28 d’octubre, a par-
tir de les sis de la tarda, es 
durà a terme un segon ta-
ller de biblioteràpia sobre 
la superació i la resiliència 
per analitzar com la litera-

tura ens pot ajudar a supe-
rar determinades situacions 
extremes per tornar al nos-
tre estat habitual. Inscripci-
ons gratuïtes a la Biblioteca 
Mont-Àgora.
Fins al 29 d’octubre es pot 
veure a la Biblioteca una 

mostra de literatura especia-
litzada sobre salut mental. Es 
tracta d’una mostra de docu-
ments de ficció i de no-ficció 
per sensibilitzar al públic 
sobre la forma de veure a les 
persones que pateixen pro-
blemes mentals.

Properes activitats literàries
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“No ens recordem de 
la Nissan que havia 

de venir a l’Anoia? De 
la Zona Franca? Del 
polígon dels adobers? 

Quantes indústries 
punteres automobi-

lístiques hi ha al Parc 
Motor de Castellolí? 

Per què no s’ha generat 
ocupació en els polí-

gons buits? Són massa 
promeses incomplertes. 
I ara ens hem de creure 
que aquest projecte sí 

que serà el bo?”

La consulta popular de diumenge a Jorba sobre el Pla Director Urbanístic d’Activitats Econòmiques de la Conca

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Estem ja a les acaballes 
de la campanya. Esteu 
contents de la respos-

ta de la gent, des de que us 
vau constituir?
Sí, molt. Estem tenint contac-
te personal amb gairebé tots 
els veïns i els comentaris que 
ens arriben és que no entenen 
per què s’ha de fer aquest po-
lígon. Demanen informació 
i els notem molt receptius. 
De fet, aquesta campanya ha 
servit per fer xarxa entre els 
veïns del poble, dels diversos 
nuclis (St. Genís, Travé, Pla de 
Torroella) que es manifesten 
contraris aquesta implantació 
d’un macropolígon als plans 
de cal Blasi i cal Piqué. I un veí 
parla amb un altre, es debat, es 
pengen domassos als balcons. 
Creiem que la consulta haurà 
servit, si més no, per reflexio-
nar, posicionar-se i fer poble.
Què penseu que passarà, 
diumenge? I quant a partici-
pació? Noteu que el tema de 
la consulta ha quallat entre 
els jorbencs?
No ho sabem i no volem fer 
prediccions. Ens agradaria que 
hi hagués una gran participa-
ció, com més alta millor, però 
no volem dir una xifra. I ens 
agradaria que sortís clarament 
un NO al macropolígon i un 
SÍ al control de les grans ins-
tal·lacions de renovables que 
afectin al municipi. Aquesta és 
la nostra posició i estem treba-
llant perquè sigui compartida 
per la gran majoria de veïns i 
veïnes de Jorba. 
Si hi ha molt poca participa-
ció, penseu que el resultat és 
igual de vàlid? Ho dic perquè 
l’alcalde semblava disposat a 
tenir-ho en compte, això.
És evident que com més alta 
sigui la participació i més 
clar sigui el resultat l’Ajunta-
ment tindrà més arguments 
(i pressió ciutadana) per ac-
tuar d’una manera decidida 
i rotunda amb la Generalitat 
per excloure aquesta afecta-
ció sobre el terme de Jorba 
del PDUECO i, més enllà del 
cas de Jorba, potser seria el 
moment per replantejar la po-
lítica industrial de la Conca 
d’Òdena, ja que aquest tipus 
de Plans directors responen 
a una visió antiga, obsoleta, 
depredadora, especulativa i 
sobradament fracassada de les 
necessitats, les possibilitats i la 

realitat industrial i econòmica 
del segle XXI. 
La gent de Jorba sabem que te-
nim la força de la democràcia 
per aturar aquest macropolí-
gon i hi participarem.
Per què esteu en contra del 
polígon industrial? Fa molts 
anys que se’n parla, i fins ara 
no hi havia hagut oposició...
No és cert que no hi hagi ha-
gut oposició. El que potser va 
passar és que no s’havia arti-
culat a l’entorn d’una platafor-
ma ciutadana, però en el pen-
sament de moltíssims veïns 
hi ha una posició contrària al 
macropolígon i ho veurem el 
proper diumenge. 
Hi estem en contra per diver-
ses raons. L’Anoia i Jorba té es-
pai industrial disponible. Per 
què no s’executa si tanta neces-
sitat hi ha? No ens creiem que 
el futur de Jorba passi per un 
macropolígon quan no s’hi ha 
implantat cap indústria nova 
en les darreres dècades i n’han 
plegat algunes d’importants. 
Per què es demanen parcel·les 
tan grans? Per vendre-les com 
a negoci logístic, que voldria 
dir pocs llocs de treball, per-
què la feina la fan els robots, i 
molta afectació de terreny. 
La relació entre metres cons-
truïts i llocs de treball senzi-
llament és mentida. Les in-
dústries d’ocupació intensiva 
com les que hi havia abans ja 
no existeixen. S’ha de perme-
tre que les empreses puguin 
créixer i expandir-se i per això 
a Jorba hi ha suficient terreny 
i a l’Anoia, segons els darrers 
estudis, també. I, finalment, 
pensem que tenim dret a pro-
tegir el paisatge, que és un be 

del qual en gaudim tots, no 
només qui viu a Jorba. 
L’alcalde diu que si no hi ha 
sòl industrial, tot plegat serà 
un drama. Diu que fins i tot 
hi ha empreses del poble que 
marxaran. Què en penseu?
Efectivament, l’alcalde ha afir-
mat que amb el macropolígon 
Jorba tindrà escola nova, el 
camp de futbol es reformarà i 
serà fantàstic, es podrà obrir el 
Centre de dia que porta anys 
esperant a ser inaugurat... I no 
només això, també afirma que 
sense el macropolígon les em-
preses que ara tenim al poble 
marxaran i, com dius, tot serà 
un drama. Afirmacions com 
aquestes es qualifiquen per si 
soles i erosionen seriosament 
la credibilitat de qui les perpe-
tra. No val la pena que nosal-
tres les comentem. 
Creieu que, en general, 
l’Ajuntament de Jorba ha es-
tat neutral en aquest procés? 
Una vegada acordada la 
consulta -que prou va cos-
tar!- l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Jorba es va 
comprometre a ser neutral 
durant la campanya informa-
tiva, que va començar el dia 
11 d’octubre. Aquests dies tot-
hom ha vist que qui fa la cam-
panya a favor del sí de manera 
desacomplexada és l’equip de 
govern (costa distingir quan 

ho fan a títol personal o com 
a càrrecs electes). No és el que 
van prometre que farien i això 
enrareix la consulta, però ara 
seria una pèrdua de temps en-
trar en polèmiques per això. 
És simptomàtic que ningú, 
més enllà d’ells, doni la cara 
per aquest macropolígon. 
Hi ha qui diu que la vostra 
posició és egoista, que pen-
seu només en les vostres 
propietats abans que en el 
benefici col·lectiu de poder 
disposar de més llocs de tre-
ball a la Conca. Què dieu, 
respecte aquesta postura?
Quines propietats tenim no-
saltres? Quins llocs de treball 
són capaços de garantir? Qui 
fa aquestes afirmacions és un 
ignorant i un cínic. El bene-
fici col·lectiu està per demos-
trar i els llocs de treball que 
es prometen són la pastanaga 
del ruc. No ens recordem de 
la Nissan que havia de venir 
a l’Anoia? De la Zona Fran-
ca? Del polígon dels adobers? 
Quantes indústries punte-
res automobilístiques hi ha 
al Parc Motor de Castellolí? 
Per què no s’ha generat ocu-
pació en els polígons buits? 
Són massa promeses incom-
plertes. I ara ens hem de 
creure que aquest projecte sí 
que serà el bo? Doncs la gent 
no se’ls creu i ens ho diuen. 
Quantes empreses han por-
tat fins ara a Jorba tenint dis-
ponibles 16 hectàrees de sòl 
industrial? Nosaltres som els 
primers que volem llocs de 
treball, però no ens els cre-
iem, és així de senzill. 
En una imatge desafortunada, 
l’alcalde de Jorba ens alliçona-

va dient que no podíem perdre 
un altre tren... Tenen la barra 
de dir que podem perdre trens 
quan ningú no ha estat capaç 
de fer arribar cap tren seriós 
ni a Jorba ni a l’Anoia. Això, 
convé, i no polígons buits!
A la consulta també es dema-
na si els jorbencs estan a favor 
de mostrar-se contraris a un 
gran parc fotovoltaic. Aquí 
sembla que hi esteu d’acord. 
Com veieu tota aquesta pla-
nificació de la implantació 
d’energies renovables?
La generació d’energia elèctri-
ca ha d’anar cap a les energies 
renovables i això és bo perquè 
s’haurà de transformar el mo-
del actual que depèn de fonts 
que s’esgoten i no són soste-
nibles. El que diem és que cal 
fer una planificació per fases 
on, per exemple, es comencin 
a aprofitar totes les cobertes 
d’edificis (l’Ajuntament de Jor-
ba, per cert, és dels que té les 
taxes més altes de Catalunya 
quan algun veí vol instal·lar 
energia fotovoltaica). 
Cal pensar quin tipus d’aero-
generadors són més eficients 
i menys molestos, decidir 
com han de ser les línies de 
transport d’energia (aèries, so-
terrades?), quina gestió es fa 
d’aquest nou mercat energètic, 
quines compensacions té el 
territori que suporta aquestes 
càrregues. És un tema com-
plex i s’ha de fer ben fet. Ce-
lebrem que l’Ajuntament de 
Jorba demani també aquest 
temps i aquesta normativa 
clara abans de permetre grans 
instal·lacions que tindran un 
impacte negatiu.

“La gent de Jorba sabem 
que tenim la força de la 
democràcia per aturar 
aquest macropolígon i 

hi participarem”
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JORDI PUIGGRÒS / JORBA 

Quina és la seva po-
sició respecte la 
consulta del pro-

per dia 24?
El nostre posicionament és i 
serà sempre a favor de la di-
namització de l’economia pel 
bé comú de tota la regió.
El present i futur passa per la 
creació d’empreses sosteni-
bles i punteres en qualsevol 
àmbit. A més, considero que 
és una zona idònia, amb ter-
renys disponibles a banda i 
banda de l’autovia A-2. Aca-
barà sent una gran oportuni-
tat per a tots. 

Considera que un polígon 
industrial de gran format és 
necessari? Per què?
Sí, és clar que sí! Hi ha em-
preses, com la nostra, que per 
la tipologia d’indústria que 
som, no podem créixer en 
pisos a la nostra fàbrica, sinó 
que ho hem de fer en llar-
gada. Necessitem naus més 
grans i això només és possible 
amb un polígon industrial de 
gran format. 
D’aquesta manera, conside-
rem que és una oportunitat 
per a les empreses d’aquí per 
poder créixer, però al mateix 
temps perquè noves empreses 
s’hi puguin instal·lar. 
Tenim l’oportunitat de crear 
un ‘hub’ de negoci a nivell in-
ternacional en una zona im-
millorable. Ens trobem davant 
d’una localització amb unes 
comunicacions excel·lents, a 
50 minuts de Barcelona i amb 
accés fàcil al port i a l’aeroport 
pel transport de mercaderies. 

A Jorba les empreses heu 
fet saber a l’Ajuntament que 
necessiteu més espai?
De fet, aquest és un reclam 
que ja fa molt de temps và-
rem traslladar a l’alcalde ac-
tual i als seus antecessors.
En el meu cas particular, és 
ben sabut que necessitem 
més espai per poder créixer 
com a empresa, ja que hem 
fet arribar aquesta petició 
sempre que ha estat possible. 
Hem arribat a un punt que 
no podem créixer més al lloc 
on estem ubicats i necessi-
tem produir més, millor i 
més ràpid.

Què fareu si no pot ser?
Ribamatic fa més de 50 anys 

Carles Riba, empresari de Jorba: 
“No fer el polígon deixaria la Conca 
en una situació molt poc competitiva”

que estem fabricant i expor-
tant màquines des de Jorba i 
donem feina a gent del poble 
i rodalies.
En el cas que el nou polígon 
no es dugui a terme, a mig 
termini ens veurem obligats 
a marxar per poder tenir més 
espai, ja que és necessari per a 
la nostra indústria. 
Tot i això, volem deixar clar 
que no volem marxar de la 
zona, per això estem a favor 
del polígon i necessitem que 
es pugui tirar endavant per 
poder créixer. 

Penseu que tot el procés de 
participació del Pla Director 
es va fer bé?
El Pla té un procés dinàmic 
i està subjecte a un reajusta-
ment continu i revisió d’allò 
planificat per adaptar-lo cons-
tantment a les circumstàncies.

Què en penseu, del paper 
dels polítics, en general, res-
pecte aquest tema?
Ells fan la seva feina pel bé 
comú. D’entrada, hem d’obli-
dar-nos del prejudici de les 
fàbriques antigues que treien 
fum per les xemeneies. Avui 
en dia, els polígons  han de ser 
sostenibles i han d’incorporar 
amb mecanismes de gestió 
mediambiental.
Creiem que els polítics estan 
apostant per aquesta zona per 
fer-la més dinàmica per a la 
economia, pensant en el futur 
de les pròximes generacions 
perquè puguin trobar feina 
més a prop de casa i no s’ha-
gin de veure obligats a buscar 
feina a altres ciutats.
Així mateix, ja no és només 
el nombre de llocs de treball 
que aquest polígon pot gene-
rar, sinó també els ingressos 
que els ajuntaments poden 
obtenir a través dels impos-
tos. Aquests diners van des-

tinats al benestar i millores 
pel municipi i es destinen di-
recta i indirectament a altres 
serveis que tots els ciutadans 
se’n poden beneficiar, com 
són el manteniment de parcs 
o la construcció d’escoles pels 
nostres fills. 

Enteneu la postura  d’alguns 
col·lectius que diuen que hi 
ha massa especulació amb 
el sòl industrial, i al final els 
polígons es queden buits?
Fa anys que, per feina, viatjo 
a nivell internacional i a tot 
arreu on hi ha polígons, es 
generen llocs de treball i mai 
he vist cap polígon industri-
al buit. El que sí que he vist 
son polígons inacabats per la 
manca d’empreses o perquè 
encara estan en procés de 
creixement/creació i no estan 
plens del tot. Considero que 
aquest no serà el cas del polí-
gon de Jorba, ja que nosaltres 
necessitem triplicar els metres 
quadrats i, segons tenim en-
tès, no som l’única empresa de 
la zona que ens trobem amb 
aquesta necessitat. 

Compartiu la reflexió que 
aquest pot ser el darrer tren 
d’oportunitats per a la Conca 
d’Òdena i que no el podem 
deixar escapar?
És clar que no es pot deixar es-
capar. Tenim l’oportunitat de 
triar aquesta zona de negoci 
que generarà moltes oportuni-
tats de creixement i prosperi-
tat pels nostres fills. 
Crec que no fer el polígon 
deixaria la Conca d’Òdena en 
una situació molt poc com-
petitiva a nivell industrial. 
Això comportaria que, a mig 
termini, algunes empreses 
s’haguessin de traslladar fora 
d’aquest territori i això aniria 
en detriment del creixement 
de la zona.
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L’Ajuntament d’Òdena 
ha començat les obres 
de reurbanització de 

l’avinguda de Manresa. El 
projecte té com a objectiu 
transformar el caire d’antiga 
carretera a la naturalesa ac-
tual de carrer que travessa el 
nucli urbà i així millorar-ne 
la imatge i la seguretat. L’ac-
tuació es va iniciar a final de 
setembre i és previst que fina-
litzi el desembre.
El projecte es divideix en 
dues fases: la fase 1, que és la 
que ara s’està portant a terme, 
inclou les actuacions a execu-
tar sobre la carretera de Man-
resa i les voreres escaients, i la 
fase 2 recull l’execució d’una 
vorera que connectarà el nu-
cli urbà amb uns habitatges 
construïts uns 200 metres en 

L’Ajuntament d’Òdena comença la reurbanització 
de l’avinguda de Manresa

direcció cap a Manresa i l’exe-
cució del pas de vianants a 
l’avinguda on s’acaba la vore-
ra per travessar la via. L’obra 
es finançarà amb una subven-
ció de 104.724 € de la Diputa-

ció de Barcelona i 45.275 € de 
fons propis municipals.
En aquesta primera fase, el 
projecte defineix dos tipus 
d’actuacions: una de caire 
tàctic i una altra, estructu-

rant. La primera, permetrà 
testejar la nova secció de la 
via optimitzant el cost amb 
actuacions toves, sense fer 
obra civil, només amb pin-
tura i elements urbans per 
reduir l’espai destinat al pas 
de vehicles i lliurar-lo a les 
voreres. L’objectiu és poder 
reduir la velocitat, sobretot 
per donar compliment a la 
nova normativa vigent que 
marca que és de 30 Km/h i 
no 40 Km/h. També es faran, 
entre la farmàcia i l’ALBIS, 
un parell d’aparcaments d’es-
tacionament de cinc minuts 
per poder anar a fer compres 
ràpides, i un de càrrega i des-
càrrega per a la farmàcia.
I les actuacions estructurants 
són les que s’han definit com 
a necessàries de forma defini-
tiva per eixamplar les voreres 

i executar nous passos de vi-
anants que permetin millorar 
els recorreguts dels veïns i les 
veïnes. En aquest sentit, s’am-
pliarà i es millorarà la vore-
ra de la cruïlla amb el carrer 
de la Font i s’incorporarà un 
nou pas per connectar amb el 
carrer de Sant Pere, trajectò-
ria de la majoria de vianants. 
Aquest eixamplament perme-
trà que s’incorpori una petita 
zona d’estada amb arbrat. 
Com que un dels objectius 
del projecte és que els vehi-
cles redueixin la velocitat, 
els nous passos de vianants 
seran elevats, a nivell de vo-
rera, i així també es millorarà 
l’accessibilitat al veïnatge. En 
aquest mateix sentit, es pre-
veu la incorporació de ban-
des reductores de velocitat.
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ÒDENA / LA VEU 

La Comissió de Joves 
d’Òdena, la Gargan-
tua odenenca, amb la 

col·laboració de l’Ajuntament 
d’Òdena ha organitzat tres ac-
tivitats el cap de setmana de 
Halloween: el joc Zombieland, 
el concurs de disfresses i kara-
oke i el passatge del terror Cen-
tral Nuclear d’Òdena.
La primera de les activitats serà 
Zombieland, divendres dia 
29 d’octubre, i està adreçada a 
grups d’entre 2 i 6 persones de 6 
a 14 anys. Tindrà lloc a les Pis-
tes del Pla d’Òdena de les 20 h 
a la mitjanit i per participar-hi 
cal inscriure’s prèviament a 

aquest formulari. El joc plante-
ja que «una nit de Halloween, 
la Central Nuclear Òdena I es 
veuria davant el que seria el 
desastre nuclear més gran de 
la història de la humanitat»: «la 
majoria de la població va que-
dar exposada a la radiació i al 
cap dels dies es van convertir 
en uns zombis famolencs de 
carn humana». Els 16 grups de 
joves participants seran l’últi-
ma esperança per salvar la hu-
manitat. Hauran de trobar les 
escasses medicines que queden 
per poder tenir una mínima 
oportunitat. Això sí, «alguns 
podran sobreviure, altres de 
ben segur moriran devorats 
per hordes de zombis».

L’endemà, dissabte 30 d’octu-
bre, se celebraran el concurs 
de disfresses i karaoke al Teatre 
Centre Unió Agrícola, de les 22 
h a les 0.30 h de la matinada. 
L’activitat està adreçada a les 
persones nascudes a partir del 
2006. Els premis del concurs 
seran els següents: un altaveu 
per al guanyador del concurs 
de karaoke, 50 euros per a la 
millor disfressa individual, i 
100 euros per a la millor dis-
fressa grupal.
L’última de les activitats de 
Halloween serà el passatge de 
terror de diumenge 31 d’octu-
bre, de les 21 h a les 0.30 h de 
la matinada següent, al pavelló 
Mestre Vilavell. Amb el títol 

‘Central nuclear d’Òdena’, l’ac-
tivitat planteja que «un grupet 
de joves va colar-se en les ins-
tal·lacions de l’antiga Central 
Nuclear Òdena 1. Malaurada-
ment cap d’ells va aconseguir 
sortir. Les autoritats reclutaran 

La Comissió de Joves d’Òdena organitza un Halloween ple de 
disfresses i zombis

a grups de persones per orga-
nitzar una operació de rescat. 
T’hi atreviràs a entrar?». Hi 
podran participar grups de 
màxim 6 persones amb una 
entrada que pot ser gratuïta o 
donant la voluntat.
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L’Associació de Pensio-
nistes i Jubilats va ce-
lebrar aquest dissabte 

l’Homenatge a la gent gran, 
un acte que va servir per reco-
nèixer les persones nascudes 
durant el 1933 i 1934. La ceri-
mònia va comptar amb l’assis-
tència del consistori encapçalat 
per l’alcaldessa Noemí Truc-
harte i la regidora de la gent 
gran, Laura Pavón, i més d’una 
seixantena de persones.
L’acte es va encetar amb un 
minut de silenci en memòria 
dels membres de la Junta tras-
passats des de l’inici de la pan-
dèmia i en record també de les 
persones sòcies que ens han 
deixat en aquests 18 mesos.
El president de l’associació 
de Pensionistes i Jubilats, Pe-
dro Amor, va ser l’encarregat 
d’obrir la roda d’intervencions 
i ho va fer agraint el suport re-
but de l’Ajuntament i l’esforç de 
la Junta, que s’ha vist greument 

afectada per la pèrdua de qua-
tre dels seus membres: Ramon 
Camacho, Salvador Martí, Sal-
vador Rosich, i José Carlos So-
riano.
Josep Maria Baraldés, secretari 
de la Junta del Casal, va inter-
venir també per destacar la tas-
ca que es fa des de l’entitat per 
organitzar actes com aquest 
homenatge, que enguany van 
oferir a una dotzena de perso-
nes nascudes entre 1933 i 1934.
La regidora de la gent gran, 
Laura Pavón, va mostrar-se or-
gullosa del col·lectiu de la gent 
gran, especialment de la gent 
de la Junta, va dir, “per la vos-
tra infinita paciència i la vostra 
sincera col·laboració”. La re-
gidora es va posar una vegada 
més, a disposició de la Junta i 
de la gent gran.
L’alcaldessa Noemí Trucharte 
va ser l’encarregada de tancar 
la roda d’intervencions i ho va 
fer també amb paraules d’agra-
ïment i d’alè a les persones 
grans.

“Gaudiu del dia a dia, sortiu a 
passejar, a practicar esport, a 
compartir amb la família, a fer 
el cafè amb les amigues, a fer la 
partida de dòmino o a jugar al 
bingo... perquè la vida és fugaç 
i té els seus propis plans. Sigueu 
feliços i viviu intensament”.
Trucharte va acabar amb un 

L’Associació de Pensionistes i Jubilats reten un esperat i emotiu 
homenatge a les persones grans del municipi

sincer agraïment cap a les 
persones grans: “L’ensenyan-
ça que deixa empremta no és 
la que es fa de cap a cap sinó 
la que es fa de cor a cor”
Aquest any han estat home-
natjades 12 persones nascu-
des el 1933 i 1934. Són: Emilia 
Calle García, Socorro García 

Rosillo, Isabel González Me-
dina, José Lorente Carillo, 
Carmen Martos Lorente, An-
tonia Ruiz González, Jaume 
Rovira Brescó, Juana Sánchez 
Martínez, Carmen Sánchez 
Luna,  Zoilo Sierra García, 
Roser Torrens Boada i Miguel 
Torres Sebastián.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El passat dissabte, 16 d’oc-
tubre un autocar amb 
51 persones de Vilano-

va del Camí i comarca, sortien 
cap a la comarca del Pallars, en 
un viatge organitzat des de l’AA 
VV Barri Bonavista. Després 
de la recuperació de la revetlla 
de Sant Joan, aquesta sortida 
cultural ha estat una altra de les 
cites socials que l’entitat reprèn 
després de l’aturada per la pan-
dèmia.
El grup va sortir a les vuit del 
matí i després de fer una para-

da  a La Panadella per esmorzar, 
van continuar la ruta fins a ar-
ribar a Rialp on es van allotjar a 
l’hotel “Comptes del Pallars”. 
A la tarda van visitar Sort i tam-
bé van gaudir de temps lliure 
per visitar la població i com-
prar loteria a la “Bruixa d’Or”. 
De fet, com assenyalen des de 
la Junta, amb el preu del viatge 
estava inclòs un dècim de lo-
teria de Nadal. 
A continuació van visitar tam-
bé Llavorsí i van acabar la nit 
amb sopar i ball novament a 
l’hotel.
L’endemà diumenge, després 

d’esmorzar van anar fins a la 
Vall de Cardós, passant per 
Esterri de Cardós, Lladorre i 
finalment Tavascan. Acabades 
les visites, van dinar i encara 
van tenir una hora lliure per vi-
sitar botigues o passejar abans 
d’empendre el retorn cap a Vi-
lanova del Camí.
Tant la Junta com els partici-
pants han quedat gratament 
satisfets d’aquesta sortida. As-
senyalen que l’organització de 
Viatges Santa Mar “ha sigut 
impecable; tot ha anat sobre 
el programa previst”. A més el 
temps els ha acompanyat.

Cap de setmana al Pallars de l’AA VV Barri Bonavista 
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Dijous passat, 14 d’oc-
tubre, es va presentar 
en roda de premsa la 

figura del tècnic de Joventut 
al Teatre Foment de Piera. El 
tècnic, Pere Riba, no va estar 
sol a la presentació. L’acom-
panyaven el dinamitzador 
cívic Gerard Farrés, amb qui 
formarà equip, i la Carme 
González, regidora de Joven-
tut, que va ser qui va iniciar la 
roda de premsa.
“La figura del tècnic de Joven-
tut era una necessitat al mu-
nicipi des de feia molts anys. 
Fins ara, els joves no tenien ni 
una persona referència ni un 
espai al que acudir. A partir 
del primer trimestre de l’any 
vinent, tindrem a disposició 
la Nau Punt Jove, un espai 
de quasi 200 metres quadrats 
ubicats a les antigues depen-
dències de la Creu Roja on els 
joves hi podran dur a terme 
activitats”, explicava la regi-
dora Carme González. “Espe-

ro que ens poguem coordinar 
tots de manera correcta per-
què siguin els joves els grans 
beneficiats d’això”, concloïa 
González.  
Per la seva banda, Pere Vila 
remarcava les accions prin-
cipals com a tècnic, entre les 
quals es troben “fomentar les 
relacions entre els joves de 
Piera, oferir recursos i asses-
sorament de tota mena i im-
pulsar el nou Punt Jove”.
Gerard Farrés, com a dina-
mitzador cívic, mostrava la 
seva alegria per la incorpo-
ració del tècnic de Joventut: 
“Estic molt content per l’ar-
ribada del Pere. Penso que 
hem de fer molta feina junts 
per portar una major cohesió 
del jovent de Piera, de fet ja 
estem iniciant moltes co-
ses que pròximament farem 
junts. Aprofito per felicitar 
a la Carme, que com a regi-
dora ha pogut fer possible la 
incorporació del tècnic, una 
plaça molt necessària per al 
municipi”.

Presentat el nou tècnic 
de Joventut de Piera

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera 
s’adhereix al programa 
Reallotgem de l’Agèn-

cia d’Habitatge de Catalunya, 
amb la voluntat de donar una 
sortida habitacional a les fa-
mílies més vulnerables de la 
vila. L’Agència d’Habitatge llo-
garà pisos buits de propietaris 
privats per cedir-los poste-
riorment a famílies en risc 
d’exclusió social per ajudar-los 
a sortird’aquesta situació de 
vulnerabilitat. La Generalitat 
de Catalunya será l’encarre-
gada de signar el contracte de 
lloguer amb el propietari, amb 
una durada mínima de 5 anys. 
Per donar una garantia superi-
or al propietari, la Generalitat 
avançarà 18 mesos de lloguer 
i posteriorment serà la pròpia 
administració la que pagarà les 
mensualitats. Un cop signat el 
contracte, la Generalitat farà 
un contracte de cessió amb la 
família vulnerable on aquesta 
última pagarà la part del llo-
guer a la Generalitat que li per-
meti la seva renda.
En aquest sentit, s’estan cer-

cant propietaris de la vila que 
vulguin incorporar els seus pi-
sos buits al programa. Respec-
te al preu del lloguer, serà el 
valor mitjà del metre quadrat 
de l’índex de referència de llo-
guer o, si fos el cas, el de l’últim 
contracte de lloguer que s’hagi 
signat per aquell habitatge. Els 
propietaris que vulguin su-
mar-se al programa hauran de 
tenir en compte les següents 
condicions de l’habitatge:
• Disposar de cèdula d’habita-
bilitat vigent
• Disposar de certificació 
energètica

L’Ajuntament de Piera s’adhereix al 
programa Reallotgem

• Estar en condicions que per-
metin ser ocupats de manera 
imminent i tenir donats d’alta 
els subministraments, o bé dis-
posar dels butlletins necessaris 
per poder donar-los d’alta.
• Tenir una superficie màxi-
ma útil de 90 metres quadrats. 
S’admetran habitatges amb su-
perfície superior, però les con-
dicions econòmiques màximes 
es regularan per aquest màxim 
de 90 metres qudrats.
Els propietaris d’un pis privat 
buit que vulguin afegir-se al 
programa han de trucar al te-
lèfon 671 48 10 75.

PIERA / LA VEU 

Montse Porras, regi-
dora de Benestar 
Animal pel grup 

municipal de PSC Piera, 
porta treballant des de prin-
cipis d’any en la campanya 
CER: Captura, Esterilització 
i Retorn. 

L’objectiu d’aquesta és esteri-
litzar els gats ferals, que viuen 
en colònies del carrer, siguin 
del nucli urbà o dels barris. A 
Piera hi ha més de 60 colònies 
de gats ferals, el que dificulta 
que es pugui arribar a un ma-
jor nombre d’esterilitzacions. 
Tot i així, la campanya ha tin-
gut bons resultats i així ho va-

La Regidoria de Benestar Animal a 
Piera aconsegueix esterilitzar 118 gats 

lora la regidora Montse Por-
ras: “Ha estat una feina molt 
bona per què hem aconseguit 
esterilitzar 114 femelles i 4 
mascles. Esperem poder repe-
tir la campanya l’any vinent”.
També cal destacar la bona fei-
na feta pels voluntaris de cada 
colònia, encarregats d’alimen-
tar als gats ferals.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com
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El 15 d’octubre cada any 
Capellades organitza 
diferents propostes per 

mantenir viva la memòria del 
President Companys, afusellat 
pel règim del general Franco.
Aquest any, com sempre da-
vant el monument, a dos 
quarts de 8 del vespre, ha co-
mençat l’homenatge floral, re-
alitzat pels regidors del consis-
tori i per la secció local d’ERC. 
En els parlaments  persones de 
públic. La secció capelladina 
d’ERC ha deixat les flors i ha 
obert els parlaments.
El regidor de Cultura, Àngel 
Soteras, ha seguit amb el cos-
tum de fer una glossa de la 
figura de Companys, relacio-
nada amb l’actualitat. Així ha 
parlat de la necessitat de rei-
vindicar la memòria històrica 
i homenatjar els caiguts, per 
tirar endavant sense repetir 
errors.
La part final de l’acte va anar 
a càrrec de l’actriu Sílvia Bel, 

que acompanyada al piano per 
Carles Beltran va musicar i in-
terpretar 3 peces musicals.
La segona part de l’homenat-
ge al President Companys va 
continuar diumenge per la 
tarda amb una representació 
teatral, l’obra “Winipeg” di-
rigida per Norbert Martínez, 
que recollia un moment pun-
tual de l’exili dels republi-

Capellades ret un any més homenatge 
al President Companys

cans, quan van poder sortir 
de França en un vaixell cap a 
Xile, noliejat gràcies a la parti-
cipació del poeta Pablo Neru-
da. La Lliga va tenir una bona 
platea que va gaudir tant amb 
la representació com després 
amb el col·loqui amb el Nor-
bert Martínez, que va explicar 
com s’havia gestat tota la pro-
posta teatral.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest mes d’octubre 
han començat a tre-
ballar a l’Ajuntament 

de Capellades 3 joves, dins el 
programa del SOC, Garan-
tia Juvenil, subvencionat pel 
Fons Social Europeu. Mercès 
a aquesta iniciativa, que no té 
cap cost per a l’Ajuntament, 
es pot oferir cada un d’ells, un 
contracte de sis mesos, a jor-
nada complerta. Els requisits 
per accedir-hi són tenir entre 
18 i 29 anys, i estar inscrit en el 
programa de Garantia Juvenil 
de Catalunya.
A l’Ajuntament de Capellades 
s’ha sol·licitat 3 perfils profes-
sionals: dissenyadora gràfica, 
comptabilitat i educadora in-
fantil. La Clàudia, el Jordi i la 
Sara treballen al Museu Molí 
Paperer, a l’àrea d’administra-
ció de l’Ajuntament i a la Llar 
d’Infants Vailets.
Entre les seves tasques pro-
fessionals la Clàudia Pàmies 
realitza, entre d’altres, feines 
de disseny de fulletons, cartell 
i invitacions, senyalètica del 

Museu, muntatge d’exposici-
ons o tasques de reforç en les 
visites i tallers del museu.
El Jordi Camps és graduat 
en Ciències Polítiques i de 
l’Administració i en aquest 6 
mesos durà a terme tasques 
en l’àmbit de l’administració 
pública com procediments 
de contractació, transcripció 
d’actes de ple o tasques admi-
nistratives que consideri ne-
cessàries la Secretària.
La Sara Sureda desenvoluparà 
el seu treball a la llar d’infants 
Vailets reforçant l’aula de na-
dons, ajudant al menjador o 
preparant i elaborant materials 
docents, entre d’altres coses.
L’alcalde Capellades, Salva-
dor Vives, valora en positiu 
aquesta oportunitat que per-
met als joves entrar al mercat 
laboral fent tasques específi-
ques del seu àmbit formatiu. 
“Per a ells és una oportunitat 
d’aprendre sota el tutoratge 
d’un professional. Per això des 
de l’Ajuntament de Capellades 
cada any – des de fa moltes 
edicions- ens acollim a aquest 
programa del SOC”.

Tres joves treballen a 
Capellades dins el Programa 
de Garantia Juvenil 

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest octubre la Bibli-
oteca dedica la seva 
activitat a les malalti-

es mentals. Es pot trobar un 
centre d’interès amb mate-
rials a la mateixa entrada de 
l’edifici.
Les activitats del mes també 
treballen aquesta matèria, des 
de diferents perspectives. La 
primera ha estat una Hora del 
Conte, amb Judit Navarro, que 

ha omplert la planta baixa de 
famílies amb nens i nenes amb 
ganes de fer front a la por.
Aquesta setmana serà l’hora 
del Club de Lectura per als 
Petits Lectors amb “El Guar-
dalluna”, que com el seu títol 
indica té una clara missió: ga-
rantir que la llum de la lluna 
arribi a tots els animals del 
bosc. És un conte recomanat 
per a nens i nenes de 5 a 8 
anys. Cal fer reserva d’espai a 
la mateixa Biblioteca.

Finalment, l’octubre acaba 
amb la xerrada “Estratègi-
es per al benestar emocio-
nal després de la pandèmia”, 
del psicòleg Jose Fernández 
Aguado. El dimarts 26 d’octu-
bre, a les 7 de la tarda,  par-
larem de com la pandèmia 
ens ha fet adonar de la nostra 
vulnerabilitat, i com ens afec-
ta aquesta consciència, i què 
podem fer per a adaptar-nos 
i sortir enfortits. Cal reserva 
prèvia a la mateixa biblioteca.

Properes activitats a la Biblioteca el 
Safareig
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia va rebre 
la visita del director 

general d’Infraestructures de 
Mobilitat del Departament 
de Territori i Sostenibilitat 
Xavier Flores, acompanyat 
del tècnic del departament 
Josep Martí i el redactor de 
projectes, per parlar sobre el 
projecte de construcció de la 
variant de la carretera B-224 
que ha de desviar el trànsit 
fora del municipi.
Els representants de Territori 
i Sostenibilitat es van reunir 
a l’Ajuntament amb l’equip 
de govern, reunió que es va 
obrir a la resta de grups del 
consistori, per parlar de les 
obres de la variant i visitar 

els punts en què aquestes 
seran més complicades, per 
qüestions com la situació 
del terreny o els desnivells. 
El projecte ja està en fase 

Territori visita Vallbona per tractar les properes obres 
de la variant de la B-224

de redacció i s’espera poder 
licitar les obres l’any 2022, 
perquè es puguin començar 
i completar l’any 2023, amb 
una inversió estimada de 15 

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

Aquest proper diu-
menge 24 d’octubre 
el Teatre Municipal 

de l’Estrella de Santa Co-
loma acollirà una nova re-
presentació del Concurs de 
Grups Amateurs de Teatre. 
Aquesta serà la cinquena ac-
tuació del total de vuit que 
hi ha previstes pel concurs i 
anirà a càrrec de l’Associació 
Teiatròlics de Banyoles, que 
representarà Mamaaa!!. El 
preu de les entrades és de 6 
euros i es poden aconseguir 
a través de Code Tickets.

Mamaaa!!
L’obra, original de Jordi 
Sánchez i Pep Anton Gómez, 
és una comèdia estripada 
que parla d’una mare que té 
més de cent anys i cap inten-
ció de morir-se, a més d’un 
patrimoni que pot resoldre 
la vida dels fills. Mamaaaa!!! 
és una comèdia que entre 
timbres, pastilles i llibretes 
d’estalvis, mostra una realitat 
que tot just comencem a viu-
re: una generació que ronda 
la seixantena i que ningú no 
va preparar per aguantar uns 
pares incombustibles.

PIERA / LA VEU 

Ahir dimarts, 19 d’oc-
tubre, es commemo-
rava el Dia Mundial 

contra el Càncer de Mama. 
Amb la voluntat de donar vi-
sibilitat a aquesta malaltia i 
donar suport a les persones 
que la pateixen i als seus fa-
miliars, des de l’Ajuntament 

es van encendre llums de co-
lor rosa a les dues rotondes 
d’accés a la vila.
És la primera vegada que des 
del consistori s’activa aquesta 
il·luminació amb motiu del 
cáncer de mama però sí s’han 
encès les llums per comme-
morar altres jornades com el 
Dia contra l’Artritis, el Dia 
Mundial de les Malalties Mi-
noritàries, el Dia de l’Autis-
me, el Dia de la Fibromiàlgia, 

“Avui no sopem”, 
proposta teatral  
d’aquest diumenge 
al Concurs de 
Teatre de Santa 
Coloma

milions d’euros.
El projecte preveu que la 
variant de Vallbona d’Anoia 
comenci a l’inici de la B-224 
(a l’enllaç amb la C-15/Eix 
Diagonal) i el quilòmetre 
6,8 de la B-224, de manera 
que s’alliberi el nucli urbà de 
Vallbona del trànsit que pas-
sa per la travessera. El pro-
jecte tindrà continuïtat amb 
el de la variant de Piera.
La B-224 pertany a la xar-
xa bàsica de carreteres de la 
Generalitat i discorre entre 
Vallbona i Martorell unint 
altres municipis com Pie-
ra, Masquefa, Sant Llorenç 
d’Hortons i Sant Esteve Ses-
rovires. En funció del tram, 
registra trànsits entre els 
7.000, els 13.000 i els 29.000 
vehicles diaris.

Piera se suma a la commemoració del 
Dia contra el Càncer de Mama

el Dia de l’Esclerosi Múltiple, 
el Dia de la Salut Mental i el 
Dia Internacional de la Mort 
Gestacional, Neonatal i Peri-
natal.
La regidora de Sanitat, Mont-
se Porras, ha transmès la vo-
luntat del consistori de ‘se-
guir donant suport a través 
d’aquestes iniciatives a totes 
les associacions i fundacions 
que contactin amb l’Ajunta-
ment”.

PIERA / LA VEU 

Coincidint amb la celebració 
de la festivitat de Tots Sants, 
el proper dia 1 de novembre, 
l’Ajuntament de Piera ha de-
cidit ampliar l’horari dels ce-
mentiris municipals. Fins al 
dia 2 de novembre, les instal-
lacions romandran obertes 
en els dies i hores següents: 
- 19 d’octubre: de 9 a 13.30 h
- 20 i 21 d’octubre: de 9 a 17 h
- 22 i 23 d’octubre: de 9 a 
13.30 h
- 24 d’octubre: de 9 a 14 h
- Del 25 al 30 d’octubre: de 9 
a 17 h
- Els dies 31 d’octubre i 1 de 
novembre (dia de Tots Sants):  
de 9 a 17.30 h
- 2 de novembre: de 9 a 17 h 
La voluntat del consistori 
amb aquesta ampliació és 
facilitar als ciutadans l’accés 
a l’equipament i que puguin 
visitar les restes dels seus di-
funts. Les persones que hi 
accedeixin hauran de seguir 
les mesures de prevenció es-
tablertes davant la Covid.

S’amplia l’horari 
dels cementiris 
municipals

199
389

€
Pàrquing gratuït 
pels nostres clients.
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VECIANA / LA VEU 

Una cinquantena llar-
ga de persones van 
omplir la sala poliva-

lent del nou Centre Cultural 
de Cal Pesseta de Veciana en 
motiu de la presentació del 
llibre “Memòries de la Terra” 
de la Maria Teresa Bacardit.
L’acte va començar amb la 
benvinguda de l’alcalde, Jor-
di Servitje, qui va mostrar 
la seva satisfacció de poder 
celebrar actes tant emblemà-
tics com aquest en un espai, 
posat en funcionament fa es-
cassament cinc mesos, com 
a centre neuràlgic de la vida 
cultural i social del municipi. 
Alhora va aprofitar per do-
nar les gràcies a l’autora del 
llibre per haver cedit un bé 
tant preuat com són els seus 
records i memòries viscudes 
durant la seva vida al nucli de 
Segur de Veciana en el segle 
passat. 
A continuació en Santi Ri-
bas, de l’associació El llibre 

de la Vida, va agafar el timó 
de l’acte esmentant alguns 
dels punts més emblemàtics 
del llibre i conversant amb 
l’autora qui va explicar com 
era la vida en aquestes con-
trades fa més de cinquanta 
anys. Com no podia ser d’al-
tra manera aquesta conversa 
va donar peu a intervencions 
del públic que il·lusionat i 
emocionat també feia memò-
ria del seu passat.
Com a cloenda l’alcalde va 

entregar a la Ma. Teresa Ba-
cardit una reproducció de la 
Mare de Déu de Veciana en 
senyal d’agraïment a aquesta 
gran tasca que ha fet difonent 
els seus records i vivències a 
través d’aquest llibre. Un lli-
bre, que en paraules de Ser-
vitje, hauria d’arribar a mans 
d’infants i adolescents per-
què entenguin com és vivia 
tant sols fa cinquanta anys i 
l’estat del benestar en el que 
es viu actualment.

Participada presentació del llibre 
“Memòries de la Terra”

MONTMANEU / LA VEU 

L’Ajuntament de Mont-
maneu mitjançant la 
mercantil Instal·lacions 

Parera SL ha col·locat una ins-
tal·lació de plaques solar foto-
voltaiques de 9.3 kWp a la seva 
coberta.
El camp solar esta compost 
per 20 mòduls solars fotovol-
taics de la marca JA-SOLAR 
amb una potencia de 465 W 
per cada panell. S’ha connec-
tat aquest camp solar a la xarxa 
elèctrica amb un inversor de 
10KW nominals.
La planta solar generarà 13,36 

MWh anualment, el qual ge-
nerà un estalvi a l’Ajuntament 
aproximadament de 1800 € 
l’any.
Amb la instal·lació de l’energia 
solar, l’Ajuntament de Mont-
maneu s’assegura que part de 
la seva energia es genera en el 
propi edifici i no quedi lligat a 
la puja dels preus del mercat 
elèctric. 
L’Ajuntament amb aquesta ac-
ció tindrà una generació direc-
ta al municipi d’energia neta 
estalviant l’emissió de CO2 a 
l’atmosfera, essent un referent 
i exemple de sostenibilitat en 
el municipi.

Plaques solars a l’Ajunta-
ment de Montmaneu

VALLBONA D’A. / LA VEU 

El departament de Jo-
ventut del Consell 
Comarcal de l’Anoia 

organitza, amb el suport de 
la Cambra de Comerç, Ori-
entActiva i l’Ajuntament de 
Vallbona, un curs de Moni-
tors/es de Lleure durant la 
tardor 2021.
Aquest curs d’activitats 
d’educació en el lleure in-
fantil i juvenil és la formació 

que prepara per intervenir 
de manera educativa en acti-
vitats de lleure i que capacita 
per organitzar, dinamitzar i 
avaluar activitats del lleu-
re amb infants i joves en 
el marc de la programació 
general d’una organització, 
aplicant les tècniques espe-
cífiques d’animació grupal, 
incidint explícitament en 
l’educació en valors i ate-
nent les mesures bàsiques 
de seguretat i prevenció de 

riscos. El curs, segons la 
nova normativa, es divideix 
en tres etapes: una lectiva 
de 150 hores, una altra de 
pràctiques de 160 hores i 
l’elaboració de la memòria 
de pràctiques.
Els requisits per a poder re-
alitzar el curs són tenir entre 
18 i 29 anys i ser benefici-
ari de Garantia Juvenil. El 
curs serà intensiu i es durà 
a terme a l’Ajuntament de 
Vallbona d’Anoia, de dilluns 

a divendres, en horari de 9h 
a 14, més una tarda. S’inici-
arà el dilluns, 25 d’octubre, 
i finalitzarà el divendres, 3 
de desembre. Consta de 25 
places i és totalment gratuït.
Per a més informació, es pot 
contactar amb l’Oficina Jove 
de l’Anoia enviant un correu 
electrònic a anoia@oficina-
jove.cat, trucant al 93 805 15 
85 (extensió 2) o bé enviant 
un missatge de Whatsapp al 
679 964 669.

El Consell Comarcal de l’Anoia organitza aquesta tardor, a 
Vallbona d’Anoia, un curs de Monitor/a de Lleure

Refrigeració Industrial
NH3, Glicol/Temper, CO2

S.A.T
Servei manteniment 24/365
PIM (Plataforma Intel·ligent de Manteniment)
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            C. Ripoll, 31 - Vic - 93 889 00 26 - zona@zonasol.cat
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PUJALT / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia, l’Ajuntament 
de Pujalt, la Fundació 

Ernest Guillé i Moliné i el de-
partament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya 
han renovat el conveni per a la 
difusió de les activitats educati-
ves de l’Entorn d’Aprenentatge 
(EdA) de Pujalt, adreçades a 
escolars i docents. A l’acte de 
signatura i visita l’observato-
ri hi van assistir el dijous, 14 
d’octubre, l’alcalde de Pujalt, 
Pere Masana, el president i vi-
cepresident del Consell, Xavier 
Boquete i Santi Broch, el gerent 
de l’ens, Eduard Canet, i el di-
rector de la instal·lació, Albert 
Borràs.
Xavier Boquete posa en valor 
el fet que “els signants d’aquest 
acord coincidim en la volun-
tat de difusió de les activitats 
didàctiques que es porten a 
terme a l’Observatori de Pujalt 
en els camps de la meteorolo-
gia, l’astronomia i les energies 

renovables, així com fer difusió 
dels espais naturals de la co-
marca i del propi municipi, de 
manera que aquesta és una ali-
ança a quatre bandes indiscuti-
blement bona per a l’Anoia”.
En funció d’aquest conveni, la 
Generalitat seguirà fent difu-
sió de les activitats adreçades a 
estudiants en període escolar, 
prestant assessorament didàc-
tic curricular a les activitats re-
lacionades amb les visites i fent 
el seguiment de l’activitat a tra-
vés del Servei Territorial a Ca-
talunya Central. L’Ajuntament 
del municipi dona suport a les 
diferents activitats portades a 
terme a l’EdA per tal der fer-les 
viables i en fa difusió. La Fun-
dació Ernest Guillé i Moliné 
–titular de l’observatori– posa 
a disposició de l’EdA les seves 
instal·lacions per al desenvolu-
pament de les activitats, ofereix 
al departament d’Educació el 
suport tècnic i humà necessari i 
col·labora en la difusió als cen-
tres educatius de les activitats 
desenvolupades. I, finalment, 

El Consell Comarcal de l’Anoia renova el seu compromís per a la 
difusió de les activitats educatives de l’observatori de Pujalt

el Consell Comarcal continu-
arà col·laborant en la difusió 
de les activitats, tant als centres 
educatius de l’Anoia com fora 
d’aquests, quan les propostes 
tinguin una repercussió en 
l’àmbit educatiu.

L’EdA de Pujalt
L’Observatori de Pujalt for-
ma part de la xarxa de camps 
i entorns d’aprenentatge que 

treballen conjuntament amb 
els centres educatius per 
promoure l’aprenentatge de 
l’alumnat, oferint activitats 
didàctiques innovadores al 
medi natural o cultural sin-
gular de Catalunya i contri-
buint a l’aprofundiment de 
la formació competencial de 
l’alumnat.
A l’EdA de Pujalt es treballa 
en tres àmbits: la Meteorolo-

gia, l’Astronomia i les Ener-
gies Renovables i el Medi 
Ambient. A més, Pujalt tam-
bé disposa del Memorial de 
l’Exèrcit Popular, un bon lloc 
per treballar la Guerra Civil. 
El treball en aquests diferents 
àmbits es basa inicialment en 
l’observació, primer punt del 
mètode científic, motivant els 
alumnes a fer-se preguntes i 
elaborar hipòtesis.

CALAF / LA VEU 

Aquest dissabte 23 
d’octubre a les 20.00 
hores, Carles Cases 

Strings Band acompanyat de 
l’Orquestra de Cambra de 
Vic visiten el Casino de Calaf 
per retre homenatge a Ennio 
Morricone, autor de cente-
nars de bandes sonores.  
Un homenatge a clàssics com 
Cinema Paradiso, Novecento, 
Els intocables d’Eliott Ness 

o Érase una vez en América. 
El compositor Carles Cases 
ha reinterpretat de nou l’obra 
orquestral de Morricone. Un 
documental en viu comentat 
en directe pel periodista cine-
matogràfic Àlex Gorina.
Per adquirir les entrades, cal 
reservar-les al telèfon 93 869 
83 77 o al 620 134 018 (Josep) 
o comprar-les al portal web 
www.entrapolis.com. També 
es podran aconseguir a ta-
quilla des d’una hora abans 

de l’espectacle, sempre que en 
quedin de disponibles. El preu 
per als socis és de 12 euros i 
per al públic en general de 15 
euros. Invitacions vàlides. 
Els espectacles estan inclo-
sos als actes del 125è ani-
versari del Casino de Calaf. 
L’entitat calafina prepara una 
llarga i variada programació 
per viure un 2021 ben com-
plet. Tota la informació i es-
pectacles a la web de l’entitat 
www.casinodecalaf.cat.

Carles Cases i Orquestra homenatgen al compositor italià 
Ennio Morricone al Casino de Calaf

l’especialista per al teu vehicle
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Primera victòria de la temporada per al 
CF Igualada masculí

esports
Cop d’autoritat que les 
confirma com a líders
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FUTBOL / PERE SANTANO

CF IGUALADA 1
FC BORGES 0

Arribava la tercera jor-
nada de lliga per un 
CF Igualada que no 

coneixia ni la derrota ni la vic-
tòria en la present temporada. 
Després de dos empats, l’equip 
volia demostrar el seu poten-
cial. Davant hi tenia un FC 
Borges que va guanyar la Pri-
mera Catalana el curs passat. 
Es preveia un duel de bon fut-
bol entre dos grans conjunts.
Des de l’inici del partit, els 
blaus van voler controlar el 
joc de posició i mantenir la 
possessió de la pilota per ata-
car. Així va ser com al minut 
1 de joc, Rafel feia una bona 
internada a l’àrea que finalit-
zava a les mans del porter. Des 
d’aquell moment, l’equip visi-
tant va buscar resguardar-se 

més en defensa i intentar ata-
car al contracop. Així va ser 
com en dos contracops, els 
visitants van posar perill la 
porteria de Romans, però el 
porter anoienc va neutralitzar 
els xuts.
A partir de l’equador de la pri-
mera meitat, el domini blau es 
va convertir en oportunitats. 
Rafel per partida doble va po-
der avançar als locals, però la 
pilota va sortir fregant el pal. 
La insistència igualadina va 
tenir premi, al minut 37, quan 
Franco va lluitar una pilota 
que estava pràcticament per-
duda per convertir-la en gol. 
Premi merescut per l’equip 
de Carlos López que arribava 
al descans amb triomf per la 
mínima.
A la represa, lluny de confor-
mar-se amb el curt resultat, 
els blaus van anar a per la por-
teria visitant. I després d’una 
espectacular jugada col·lecti-

va, Juanpi rematava de cap a 
la perfecció, per fer estirar al 
porter del Borges que evitava 
el segon gol.
Amb el pas dels minuts el par-
tit va agafar més intensitat, 
però no es veien ocasions de 
gol fins que al minut 64, en 
un bon atac visitant, era defi-
nit amb potència que Romans 
aturava magistralment. Les 
Comes no es creia que el por-
ter anoienc l’hagués aturat.
A partir d’aquell moment, els 
blaus van defensar i van bus-
car fer mal a partir de les ban-
des. Els igualadins van poder 
augmentar el resultat, però la 
falta d’encert als darrers me-
tres no ho va permetre i s’ar-
ribava als minuts finals amb 
gran tensió a l’estadi.
I els locals van estar a l’alça-
da per defensar i mantenir els 
tres punts, que es quedaven a 
Igualada. La setmana vinent, 
visitarà el camp d’El Catllar.

Fotos: Marc Domingo

FUTBOL / PERE SANTANO

EF M. LANZAROTE 0
CF IGUALADA 5

Les igualadines arri-
baven com a líders a 
Terrassa, on s’hi tro-

barien un conjunt que havia 
demostrat bon joc durant les 
primeres jornades de lliga.
Tot i tenir davant un rival 
d’entitat, les blaves tenien 
molt clar que volien mostrar 
la seva millor versió i ja, al 
minut 7, Ona obria la llauna. 
El partit es posava de cara. 
Les oportunitats i la superio-
ritat anoienca no cessava en 
cap moment i a la mitja hora 
de joc, Peke ampliava distàn-
cies al marcador.
Les blaves estaven mostrant 
una gran imatge davant un 

contrincant dur i abans del 
descans, Nai, feia el tercer 
gol. Una primera part rodo-
na.
A la represa, lluny de confor-
mar-se, l’equip va seguir amb 
la mateixa dinàmica, i al mi-
nut 47, Floren rematava una 
jugada d’estratègia que feia 
el quatre a zero. Sense aixe-
car el peu de l’accelerador, al 
minut 72, Marina tancava el 
resultat fent el cinquè i defi-
nitiu gol, que manté a l’Igua-
lada en el liderat.
A la vegada, cal destacar el 
retorn a la competició de 
Pati, que va jugar 20 minuts, 
després d’un any lesionada.
La setmana vinent, les igua-
ladines tenen jornada de 
descans i podran recuperar 
forces per la segona meitat 
de la primera volta.

Plaça Major de Sta Margarida de Montbui
(Nucli antic) 

24 Octubre

1a MOSTRA DE

DEL PARC AGRARI
DE LA CONCA

D’ÒDENA

PRODUCTORS

tardor/hivern .21

9:30 a 14:00 Fira i degustació de productes del Parc Agrari

9:30 a 10:30 Cuinem amb productes de la Conca d'Òdena. 
(Taller a càrrec d'Ecomercaderet)

A càrrec de l’Associació de Productors del Parc Agrari

10:30 a 11:30 L'elaboració artesanal de cervesa a partir de cereal propi. 
(Xerrada a càrrec d'Albert Urgell, La Naris)

11:30 a 12:30 Com aprofitar l'aigua en ambients de secà? Microtopografia i línies clau. 
(Xerrada a càrrec de Manel Badia)

12:30 a 14:00 Vermut musical amb concert de Miguel Diaz, músic folk i pastor. 

FIRA, XERRADES, VERMUT I MÚSICA

Organitza: Amb la col·laboració de:
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HOQUEI PATINS / LA VEU 

V ictòria i derrota per 
l’Igualada Rigat en 
els dos partits de 

l’OK Lliga que ha disputat 
en la darrere setmana. Si dis-
sabte s’imposava a la pista 
de l’Alcobendas, aquest di-
mecres queia contra el Noia 
Freixenet en un partit que va 
dominar pràcticament fins al 
final. Així, dimecres L’IHC 
Rigat va acabar derrotat en 
un partit que podria haver 
guanyat, que com a mínim 
hauria d’haver empatat, però 
que mai hauria d’haver per-
dut. Igualada i Noia van pro-
tagonitzar un grandíssim en-
frontament que els cavistes 
van remuntar en els últims 4 
minuts. Si els arlequinats ha-
guessin aprofitat dues pilotes 
aturades (un FD i un penal 
amb el 5 a 4 en el marcador) 
el resultat podria haver estat 
ben diferent, però dues con-
tres visitants en el tram van 
acabar sentenciant el partit.
Tots dos equips arribaven al 
partit amb baixes. Marimon 
a l’Igualada i Costa (per san-
ció) Mitjans i Ballart pels de 
Sant Sadurní. Tot i això el 
Noia, amb una plantilla molt 
potent, va fer un molt bon 
partit a les Comes. De fet, 
l’equip cavista es va avançar 
en el marcador molt d’hora. 
Al minut 3 i mig, aprofitant 
una bola perduda en un inici 
de contra arlequinada. Palau 
va poder empatar d’un tir 
exterior 4 minuts més tard. 
El Noia va disposar d’un pe-
nal per tornar a manar en 
el marcador però l’ex-IHC, 
Jordi Bargalló, no el va po-
der transformar. Van passar 
12 minuts llargs sense gols. I 
aleshores en 3 en van arribar 
3. Gerard Riba va fer el 2 a 1 
en la FD per la desena falta 

cavista i a falta de 27 segons 
Cantero va ampliar distàn-
cies amb un llançament des 
del punt de penal. El 3 a 1 era 
un resultat immillorable. En 
canvi sí que era empitjorable. 
I és el que ha passat quan a 
falta només de 4 segons Roc 
Pujadas va fer el 3 a 2 en 
una sortida a la contra. Un 
gol dels que fan mal. No és 
el mateix anar als vestidors 
amb els dos gols que es por-
taven que amb un i amb el 
Noia estalonant-te.

La victòria s’esmuny a la 
contra
Tant t’estalonava que només 
arrencar la segona part di-
rectament els va aixafar el 
peu. Bargalló, l’home més 
decisiu dels visitants, va em-
patar amb un altre tir mar-
ca de la casa. Només havien 
passat 88 segons des que els 
jugadors havien tornat a 
la pista. 3 minuts més tard 
Cantero va fer el 4 a 3 en 
una bola que va entrar plo-
rant a la porteria del també 
ex-arlequinat Xus. El partit 
era un intercanvi de cops i el 
Noia en va donar un altre 2 
minuts després amb Esteller 

rematant un passi al segon 
pal.
L’IHC no aconseguia anar-
se’n en el marcador. Aquells 
dos gols del final de la pri-
mera meitat no es van tornar 
a repetir. Hi va haver un mo-
ment que semblava possible. 
Primer en Tety va tornar a 
posar per davant als de Cesc 
Fernández desviant una 
bola penjada de Nil Cerve-
ra. I després Riba i Cantero 
van tornar a tenir opcions a 
pilota aturada. Cantero va 
enviar el remat al ferro i el 
rebot, que va caçar el mateix 
jugador, també va anar al 
pal. Un minut més tard Riba 
no va poder aprofitar una 
FD. Podien haver estat dos 
gols que decidissin un partit. 
L’IHC no els va poder fer. I 
el Noia sí. En dues contres. 
Una acabada amb remat di-
recte (altre cop Bargalló) i 
l’altra amb un passi al segon 
pal (com sempre amb Este-
ller). I encara al final l’Ela-
gi va haver de tornar a de-
mostrar el seu gran estat de 
forma aturant una FD a dos 
minuts del final. Ara caldrà 
centrar-se en el debut a la 
WSE Cup de dissabte.

Victòria contra un rival di-
recte, l’Alcobendas 
Dissabte l’equip va haver de 
jugar 6 minuts amb només 
tres jugadors, va veure com li 
expulsaven l’Elagi en una FD, 
sortia en Guillem i aturava el 
llançament.. en Tety va veure 
també targeta blava…. i tot i 
això… va saber mantenir in-
tacta la renda valuosíssima 
que portaven de la primera 
meitat. Van protegir el 0 a 1 i 
després ho van rematar amb 
3 gols més, un d’ells del subs-
titut de Marimon a la llista, 
el júnior Nil Cervera. Va ser 
l’únic gol en jugada dels “ri-
gats” que, a més, van aprovar 
amb nota alta l’assignatura 
pendent de la pilota aturada. 
El partit va ser molt igualat 
a la primera meitat. Fins i 
tot en les absències. Mari-
mon no hi era pels catalans 
i els madrilenys tenien l’ab-
sència d’un català, Gabarra, 
per sanció. Pel mateix mo-
tiu el seu entrenador dirigia 
el partit des de la grada. Es 
va arribar al descans amb un 
únic gol. El de Gerard Riba 
que va batre l’ex-arlequinat 
Larios des del punt de la FD, 
assenyalada per una targeta 

blava a Marcos López. Va ser 
l’aperitiu del festival de tar-
getes de la segona part.

Festival Blau
I és que la segona part va 
ser un temporal de targetes. 
D’entrada, al minut 3 i mig, 
Yeste veia una targeta blava. 
I en l’execució de la FD els 
col·legiats expulsaven l’Ela-
gi per considerar que s’havia 
mogut. Va haver de sortir 
Guillem Torrents que va atu-
rar el llançament. 3 minuts 
més tard, i ja amb l’Elagi a la 
porteria, nova targeta blava, 
en aquest cas al Tety Vives. 
L’Elagi també la va aturar, 
però l’equip es va haver d’es-
tar 6 minuts jugant només 
amb 3. I els va resistir. I quan 
ja tornaven a ser 5 en pista, 
Nil Cervera va marcar un gol 
decisiu, d’aquells de creure-hi 
i després fer màgia. Un remat 
exterior que semblava que no 
havia de donar opcions a cap 
rebot però el jove del planter 
va córrer a buscar-lo, gairebé 
se’l va fabricar ell i després, 
ja sol davant del porter, li va 
aixecar la bola, va picat i va 
marcar. Era el 0 a 2. Un gran 
gol. I alhora un gol gran.
Al minut 18 Riba no va poder 
marcar de FD per la desena 
falta d’equip de l’Alcobendas. 
Però un minut i mig després 
si que va encertar des del punt 
de penal Cantero, marcant el 
seu primer gol a la lliga com 
a arlequinat. El 0 a 3 donava 
tranquil·litat. Tota la que es 
va perdre 23 segons després 
quan Marcos López va reduir 
diferències desviant una bola 
que anava lluny de porteria. 
L’IHC, però, va rematar la fei-
na un altre cop des del punt 
de FD i per una targeta blava, 
en aquest cas a Candanedo. 
Gerard Riba va fer el seu se-
gon gol de la tarda.

Una de freda i una de calenta per l’Igualada Rigat

Foto: Joan Guasch

 

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

Doble suspensió
a partir de 120€

E-bike 200€
en 24 quotes

(sense interessos)

NOVETAT MENDIZ BIKES A LA CARTA
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BÀSQUET / LA VEU 

MONBUS CB IGUALADA 97
ALFINDÉN CB 8️2️

El CB Igualada disputa-
va el passat dissabte 16 
d’octubre la 3a jornada 

del grup C-2 de lliga EBA. Els 
igualadins venien de guanyar 
en l’anterior jornada al Mata-
ró Boet Maresme, i en aques-
ta ocasió tocava enfrontar-se 
contra Alfindén CB. El par-
tit començava molt igualat, 
amb un gran inici de Chals 
Knowles. Gràcies a un triple 
de camp a camp a l’últim se-
gon d’Eduard Burgès el mar-

cador reflectia un 22-19 al 
final del primer quart.
Els primers cinc minuts del 
segon quart serien iguals que 
els del primer període, però 
els últims cinc minuts abans 
d’anar cap als vestuaris l’Igua-
lada es faria dominant del 
partit per marxar a la mitja 
part 48-39.
Durant els tercer període es 
va seguir veient un Igualada 
dominant amb un gran en-
cert de línia de tres, acabant 
el quart 78-56. L’últim perío-
de, amb un partit casi senten-
ciat, els igualadins van baixar 
el ritme i van acabar amb un 
marcador de 92 -77.

Segueixen intractables

BÀSQUET / LA VEU 

EVENTS CB IGUALADA 49
CB ROSER 45

L’Events CB Igualada va 
aconseguir diumenge la 
tercera victòria al cam-

pionat de Copa Catalunya de 
bàsquet. Els primers minuts 
del partit van ser marcats per 
la falta d’encert pel conjunt 
local i els errors comesos a ni-
vell defensiu, que permetien a 
l’equip barceloní poder trobar 
tirs alliberats que convertien 
fàcilment, fent un total de 
tres triples durant els deu pri-
mers minuts i col·locant-se 
amb un marcador favorable a 
les visitants de 9-14.
En el segon període, les ju-
gadores del conjunt igualadí 
es retrobaven amb les bones 
sensacions de cara a cistella i 
trobaven llançaments de tres 
encertats, tots tres per la ju-
gadora uruguaiana Aldana 
Gayoso. Una millora col·lec-
tiva a nivell defensiu, ajudava 
també a reduir distàncies amb 
el Càmping Bianya Roser A. 

El resultat del període era de 
18-12, marxant a la mitja part 
amb 27-26.
En la represa del partit, les 
jugadores locals no acon-
seguien arribar còmodes a 
prop de cistella, fent difícil 
l’anotació i deixant un quart 
molt poc vistós. En defensa, 
es seguia notant la bona fei-
na i la bona dinàmica de les 
jugadores de Sergi Alamillo, 
que aconseguien ofegar l’atac 
de les noies de Barcelona. El 
període va ser de 9-7, posant 
un marcador de 36-33.
En l’últim període del partit, 

les jugadores blaves seguien 
bé en defensa i es retrobaven 
novament amb l’encert, cosa 
que va permetre una major 
anotació per acabar el partit 
amb bones sensacions. L’equip 
visitant seguia amb dificultats 
per anotar, molt evidents so-
bretot en els últims moments 
de partit, on les igualadines 
les van deixar sense opció per 
endur-se la victòria. L’últim 
parcial va ser de 13-12.
El proper partit de les iguala-
dines serà a la pista del Draft 
Gramenet, el dissabte 23 d’oc-
tubre a les 19:30h.

L’Events CB Igualada s’emporta un 
partit ajustat

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

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

20% dte. en la compra 
de la teva entrada 

ensenyant el carnet 
de subscriptor

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 



MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Amb la ciutat marro·
quí de Zagora com a 
base, es va disputar el 

Ral·li del Marroc puntuable 
pel campionat del món de ral·
lis  cross country amb total de 
5 etapes més l’etapa pròleg.
Molt positiu per l’esport del 
motor de l’Anoia ha sigut 
aquest ral·li, doncs el copilot 
anoienc Armand Monleón, 
del pilot argentí Lucio Álva·
rez, amb Toyota es van classi·
ficar en una magnífica tercera 
posició, pujant al podi final.
Continuant amb la categoria 
de cotxes, la victòria fou per 
Nasser Al·Attiya, copilotat 
per Mathieu Baumel, amb 

Toyota i amb l’anoienc Jordi 
Vidal com a mànager del pi·
lot Al·Attiya. A la categoria 
de motos, triomf del pilot xilè 
Pablo Quintanilla, pilotant la 
Honda, equip del qual l’ano·
ienc Oriol Balcells és el cap de 
mecànics.
També hi participaren els tres 
pilots del Klim TwinTrial Ra·
cing, empresa ubicada a Cas·
tellolí. Així, el pilot de Barce·
lona Isaac Feliu es classificà 
en el lloc 20è, Albert Martín 
de Valls en el 22è i en el lloc 
33è Carles Falcón de Tarrago·
na. Pilots, aquests, que estan 
a l’espera de si l’organització 
del Dakar els admet per par·
ticipar al mes de gener vinent 
en el popular raid dakarià.

Els anoiencs destacaren 
en el Ral·li del Marroc

BTT / LA VEU 

El passat diumenge, 17 
d’octubre, Santa Colo·
ma va acollir la novena 

edició de la Pedals de Tros, 
una cursa en BTT organit·
zada pel club colomí BTT 
Queralt. En l’edició d’aquest 
any, hi havia tres recorreguts 
possibles. Per una banda, el 
traçat llarg, de 70km i 1.900m 
de desnivell, que a més pun·
tuava per la Copa Catalana 
Marató; el recorregut curt, de 
35km i 900 metres de desni·
vell i finalment i havia un ter·
cer traçat, familiar, apte per a 
tots els públics i de 12km de 
llargària.
Amb sortida i arribada al 
Poliesportiu de Santa Colo·
ma, un espai més ampli que 
la Plaça Major, i per tant, un 
lloc on era més fàcil complir 

Més de 330 ciclistes gaudeixen de la 
Pedals de Tros en un dia radiant

amb els protocols covid, els 
336 participants en la pro·
va van gaudir d’un dia rodó, 
amb un temps i temperatu·
ra que va acompanyar en tot 
moment, ideal per a la pràc·
tica esportiva. A més, del mu·
nicipi de Santa Coloma, tam·
bé es feia camí per municipis 
veïns com Talavera, Bellprat 
o Les Piles, en un recorregut 
que, en el seu traçat més llarg, 
es va haver de modificar en 
un tram d’uns 15 quilòmetres 
aproximadament a falta de 5 
dies per la disputa de la prova 
a causa d’exigències del De·
partament de Medi Ambient.
Tot i això, des de l’organitza·
ció es mostren molt satisfets 
amb el desenvolupament de 
la jornada, que no va comptar 
amb incidents remarcables en 
forma de lesió. Sí que lamen·
ten, però, que a última hora 

del matí es robés la bicicle·
ta de l’interior d’un vehicle i 
s’està fent tot el possible per 
recuperar·la.
En la prova de 70km, puntu·
able per la Copa Catalana, el 
guanyador va ser Gerard Bi·
rosta, del Club Atlètic Amer; 
seguit de Francisco López, de 
l’Addict Bike, i de Josep Enric 
Farriol, de l’Esport Ciclista 
Òdena. En categoria femeni·
na les tres primeres, i úniques 
participants en categoria Ma·
rató, van ser Lourdes Caye·
tano, del Biking Point; Ada 
Xinxo, de Trideporte, i Sílvia 
Pociello, del 3HM Club Es·
portiu.
En el recorregut curt, el gua·
nyador va ser Arnau Font, se·
guit del colomí Joan Martell i 
de Beni Montero, mentre que 
en categoria femenina Noemí 
Moreno va ser la primera en 
arribar a la meta, seguida de 
Núria Garcia i Maria Pomés.
Des de l’organització també 
agraeixen el suport de tots 
els col·laboradors del club i 
també dels voluntaris d’altres 
entitats per poder tirar enda·
vant amb aquesta prova, així 
com dels patrocinadors i les 
seves aportacions.

Foto: startap / Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

HANDBOL / LA VEU 

Bon partit del sèni·
or masculí A del CH 
Igualada   a   Sant Joan 

Despí. La primera part va 
ser clarament dominada pels 
igualadins,  amb un joc d’atac 
efectiu en què els grocs van 
anar sempre pel davant en el 
marcador i incrementat mi·
nut a minut la diferència, aca·
bant la primera part amb un 
clar 17 a 22. 5 gols que  dona·
ven un marge de tranquil·litat 
per la segona part. 
En el començament de la se·
gona meitat els de Sant Joan 

Despí van sortir amb  un 
canvi de joc, molt més agres·
siu i que en moments va ser 
mereixedor de sancions per 
part dels àrbitres, degut a 
la duresa d’algunes jugades. 
Tot i això, l’Igualada va con·
tinuar amb el seu joc   i va 
aconseguir mantenir les di·
ferències en el marcador. 
Al final els anoiencs es van 
imposar amb un 32 a 36 
molt merescut.
El proper partit serà a Igua·
lada, el dissabte 23 d’octubre 
a les 17 hores a Les Comes. 
El rival serà l’Handbol Rà·
pid Cornellà

Nova victòria de 
l’Handbol Igualada
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LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES
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ATLETISME / LA VEU 

L’equip mixt Absolut  
del C.A. Igualada Pe-
tromiralles, va assolir 

diumenge passat al matí una 
molt meritòria 4a posició en 
la 1a edició de la Copa Ca-
talana de Clubs, competició 
de nou format disputada al 
Serrahima de Barcelona, en 
que van participar-hi els 8 
conjunts de l’atletisme català 
classificats a nivell absolut, 
amb organització de l’A.A. 
Catalunya.
Els components de l’equip 
anoienc van ser 4ts. amb 103 
punts, a només 1 punt del 
Lleida U.A., en el Campionat 
guanyat per l’A.A. Catalunya, 
seguits de l’Avinent Manresa, 
2ns, i del Lleida U.A., 3ers. i 
per davant de la U.Colomen-
ca Atl., 5ens., del Barcelona 

Atl., 6ens., del C.A. Nou Bar-
ris, 7ens., i del G.E. i E.Giro-
ní, 8ens. classificats.
Individualment, van sobre-
sortir les victòries de Marc 
Sánchez en salt d’alçada amb 
2,03 m., d’Eloi Santafé en els 
110 m. tanques, amb 15”56, 
de Carla Bisbal en els 800 
m.ll. amb 2’16”71, i de Mar-
ta Garrido en javelina, amb 
30,87 m.
Eren 2ns Jordi Yoshinori Mat-
suoka en el triple salt, amb 
14,21 m., Riduan Boulbayem 
en els 3.000 m. obstacles, amb 
9’41”69, i els components 
del relleu mixt de 4 x 400 m. 
format per Nil Cabello – Ju-
dit Navarro – David Muñoz i 
Carla Bisbal, amb 3’46”87.
Eren 4ts. David Muñoz en els 
400 m.ll. amb 52”42,  Ramon 
Sánchez Piqué en pes, amb 
12,36 m. i el relleu 2 x 1500 

m. format per Ramon Linares 
i Berta López, amb 9’29”30.
Eren 5ens. Guillem Carner 
en 1.500 m.ll. amb 4’09”93, 
Alba López en els 200 m.ll. 
amb 28”00, Jana Planell en 
salt de perxa, amb 2,70 m. i 
Silvia González en els 3.000 
m. marxa, amb 18’46”55.
Eren 6ens Eduard Guzmán 
en els 100 m.ll. amb 11”71, 
Aleix Llorens en martell, amb 
27,00 m., Nuria Moix en llar-
gada, amb 4,69 m., Júlia Solé 
en 3.000 m.ll. amb 12’17”70 
i Aina Dalmau en disc, amb 
27,00 m.
Eren 7ens Andrea Gil en els 
400 m. tanques, amb 1’16”78  
i els components del relleu 
mixt de 4 x 100 m. format per 
Eduard Guzmán – Aitor Cal-
dito – Alba López i Andrea 
Gil, amb  48”37.

El CAI queda 4t en la primera edició 
de la Copa Catalana de Clubs

ATLETISME / LA VEU 

L’Estadi Atlètic Munici-
pal d’Igualada va aco-
llir dissabte, als atletes 

de categoria Sub-16 parti-
cipants en la 3a Jornada del 
Campionat de Catalunya de 
Tardor de Promoció, amb or-
ganització del C.A. Igualada 
Petromiralles i de la Federa-
ció Catalana d’Atletisme.  
Uns campionats que han per-
mès novament la participació 
a la remodelada pista sintèti-
ca igualadina  d’atletes capda-
vanters de les diferents espe-
cialitats de l’atletisme català 
de la categoria, continuant 
la confiança de la FCA vers 
el CAI, el que ha possibilitat 
l’organització enguany dels 
101 Campionats de Catalu-
nya Absoluts i  també de les 

finals dels Camp. de Cata-
lunya de Promoció Sub-10, 
Sub-12 i Sub-14.   
Pel que fa a la competició en 
si, els representants del CAI 
Petromiralles aconseguiren 
classificar-se per a les finals 
en totes les proves.
Van sobresortir les victòries 
d’Elsa Alías en el llançament 
de martell, amb 42,87 m., 
d’Ivan Bermúdez en els 3.000 
m.ll. amb 10’29”16, i de Ham-
za Zeroual en els 1.500 m. 
obstacles, amb 5’01”47.
Irene Solsona era 2a en el 
salt de perxa, amb 2,00 m., 
i Guim Gabarró 3r en 1.000 
m.ll., amb 2’57”94. Eren 4ts 
Jana Planell en el salt de llar-
gada, amb 4,75 m. i Camil 
Elías en el salt de perxa, amb 
2,60 m. Marc Aguila era 5è en 
els 300 m.ll. amb 40”28. 

Bons registres del CAI 
a la 3a Jornada del 
Campionat de Tardor

ATLETISME / LA VEU 

L ’atleta Sub-20 del CAI 
Petromiralles Roger 
Súria va assolir una 

gran  2a posició en la seva 
categoria diumenge, en la 
19a edició del Cros de Ca-
novelles. Les proves, que 
obrien la temporada catala-
na de Cros, eren puntuables 
per al Gran Premi Català de 
Cros FCA de les categori-
es Sub-16, Sub-18 i Sub-20 
masculí i femení per parti-
cipar al Cros d’Elgòibar. 
Roger Súria era 2n  en ca-
tegoria Sub-20, amb 22’20”, 
darrera de Roger Blasi (C.E. 
Universitari) sobre 6.750 m. 
de cursa.
Els guanyadors absoluts del 

Cros foren Marc Trasserra 
(C.A. Vic) en masculí amb 
30’07”, i Encarna Nuñez 

(C.A. Granollers) en femení 
amb 34’40”, sobre 9.000 m. 
de cursa. 

Roger Súria (CAI), 2n Sub-20 al Cros 
de Canovelles
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Georgina Gabarró també guanya la Copa Catalana de Curses 
Verticals i aconsegueix el doblet

LA VEU DEL MOTOR
www.veudelmotor.cat

CURSES DE MUNTANYA /  
MARC VERGÉS 

G eorgina Gabarró ha 
estat la corredora 
revelació d’aques-

ta temporada de les curses 
de muntanya. L’esportista 
odenenca s’ha imposat en 
la Copa Catalana de Curses 
per Muntanya i la Copa Ca-
talana de Curses Verticals. 
A La Veu conversem amb 
ella perquè ens expliqui les 
seves sensacions.

Aquest any ha estat el pri-
mer que t’has pres més 
seriosament les curses de 
muntanya. Has començat 
de la millor manera possi-
ble.
Exacte. La intenció ja era 
competir bé l’any 2020 però 
la pandèmia ho va aturar. 
Sempre he pensat que pri-
mer em volia treure la car-
rera i quan acabés la carrera 
m’hi volia dedicar una mica 
més. Estudiant i treballant 
era difícil combinar-m’ho. 

De fet no m’esperava que 
anés tan bé i abans de co-
mençar, al patrocinador que 
m’ajuda per poder pagar les 
curses li vaig dir “intentaré 
donar-vos visibilitat però 
podis no us en faré”. I al fi-
nal sí que n’he pogut acon-
seguir.

L’organització de les curses 
ja et deuen trucar perquè 

hi vagis a córrer ara, no?
De moment només m’ha 
passat tres vegades i només 
vaig poder anar en una. Al 
final tenim el calendari tan 
apretat que no podem dir 
que sí a tot. Però sap greu 
haver de dir que no quan em 
conviden.
Només em vaig saltar la 
meva planificació per anar 
a un Campionat d’Espanya i 

em vaig emocionar tant que 
no me’n vaig adonar que la 
setmana següent tenia el 
Campionat de la Federa-
ció d’Atletisme i vaig anar-
hi molt malament. Allà em 
vaig veure que no havia de 
trencar la planificació.

De cara a l’any que ve, et 
planteges competir en el 
campionat del món, tenint 
en compte que has guanyat 
a Catalunya on hi ha força 
nivell?
M’agradaria fer les coses 
més pausades crec. Primer 
passar per la Copa d’Espa-
nya i després mirar el mun-
dial. Però encara he de mi-
rar com ho puc compaginar 
tot. Cada cap de setmana a 
fora implica moltes coses. 

És complicat poder gua-
nyar-s’hi la vida encara?
Que sigui una part del sou 
segurament pot ser, però soc 
de les que pensa que sempre 
és millor tenir una segona 
feina perquè amb l’esport si 

et lesiones o baixes al nivell 
estàs fora. 
Tot i això la implicació ha 
de ser màxima?
Jo encara no hi he arribat, 
però estic segura que costa 
molt ser al primer nivell. 
De fet ja m’hi trobo ara. Les 
amigues, la família, tot gira 
al voltant de la competició. 
Ja tinc ganes d’acabar amb 
gent de fora d’aquest món, 
que alguns no els he vist en 
tot l’any.

L’esport de muntanya no 
s’atura i hi ha més activi-
tats durant la temporada 
d’hivern. Desconnectes o 
competiràs en alguna dis-
ciplina ara?
Ara m’ho plantejo de tornar 
als orígens, agafar la mot-
xilla i fer alpinisme, alguna 
ascensió maca. En un àmbit 
més competitiu, la selecció 
catalana m’ha convocat per 
participar en la competició 
de raquetes de neu i faré 
tant campionats catalans 
com estatals i europeus.
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU 

Cesc Gay arriba a l’esce-
nari del Teatre Munici-
pal l’Ateneu, diumenge 

dia 24 d’octubre a les 7 de la 
tarda, amb 53 diumenges, una 
comèdia que gira entorn de 
les relacions familiars. L’obra 
s’estrenà al festival Temporada 
Alta i ha obtingut un impor-
tant èxit de públic i de crítica. 
L’espectacle, protagonitzat per 
Pere Arquillué, Cristina Pla-
zas, Àgata Roca i Lluís Villa-
nueva, segueix la tònica d’Els 
veïns de dalt, la primera obra 
de teatre de Gay, i tracta amb 
ironia i humor les petites tra-
gèdies quotidianes i s’endinsa 
en una història tan costumista 
com hilarant.
Les entrades tenen un preu 
de 20, 18 i 15 € i es poden ad-
quirir per internet a https://
teatremunicipalateneu.cat/. 
També es poden comprar al 
Punt de difusió cultural i tu-
rística d’Igualada (Sala Muni-
cipal d’Exposicions al carrer 
de Garcia Fossas, 2 -pl. de la 
Creu). De dimarts a dijous de 
18.30 a 20.30 h. Divendres de 
18 a 21 h. Dissabtes d’11 a 14 i 
de 18 a 21 h . Diumenges d’11 
a 14 i de 18.30 a 20.30 h. Du-
rant aquesta setmana els joves 

fins a 25 anys poden comprar 
les entrades a cinc euros. A 
més hi ha descomptes per a 
diversos col·lectius.

53 diumenges
L’espectacle se centra en la re-
lació entre tres germans que 
han quedat per parlar sobre el 
seu pare. L’home ja és gran i hi 
ha qui opina que no pot conti-
nuar vivint sol. Sovint es perd, 
s’oblida de les coses i darrera-

L’obra “53 diumenges” de Cesc Gay arriba al Teatre 
Municipal l’Ateneu aquest diumenge

ment ha agafat el mal costum 
d’ensenyar el penis a la veïna. 
Quan els tres germans es tro-
ben en una reunió familiar, hi 
ha una alta probabilitat que la 
vetllada es converteixi en una 
bomba de rellotgeria que pot 
explotar per la raó més insig-
nificant. Només cal una frase 
aparentment inofensiva que 
faci d’espurna. Així que, tot i 
l’aparent normalitat, aquest 
sopar acabarà en un gran em-

L’obra tracta amb 
ironia i humor les 

petites tragèdies quo-
tidianes arran d’una 

discussió familiar

bolic, fruit d’una relació tem-
pestuosa però irrompible.
En paraules del director: “Les 
grans discussions comencen 
sovint per una tonteria, una 
paraula de més dita fora de 
to o pel fet d’estirar una mica 
massa la darrera vocal d’una 
frase aparentment inofensiva.
I si això passa entre germans 
i en el context d’una reunió 

familiar, les probabilitats que 
la vetllada es converteixi en 
quelcom més que en una agra-
dable trobada són molt altes.
Tot pot passar, entre germans. 
Sovint el present i el passat 
són una mateixa cosa i tots els 
colors de les emocions estan 
presents en la seva relació. El 
seu vincle és com una bomba 
de rellotgeria que pot explo-
tar per la més insignificant de 
les raons.
I com ens diu un dels per-
sonatges d’aquesta comèdia 
familiar, “la mateixa sang 
els corre per les venes i es-
tan irremeiablement units, 
condemnats a ser uns part 
dels altres a pesar de totes 
les baralles i les discussions 
sense fi. Perquè, encara que 
no ho vulguin, comparteixen 
un sentiment profund i antic 
que té a veure amb el misteri 
de la vida i del qual no es po-
den alliberar”.

LLIBRES / LA VEU 

Avui divendres 22 
d’octubre, a les 19 h, 
la periodista especi-

alitzada en temes ambien-
tals, Cori Calero, presentarà 
el seu darrer llibre Si el cel es 
tornés vermell, sobre el canvi 
climàtic, a la biblioteca l’At-

zavara a Òdena.
L’autora parlarà de per què 
el canvi climàtic és un dels 
problemes més greus dels 
nostres dies i de la impor-
tància de conèixer les seves 
causes i conseqüències per 
tal de prendre consciència 
del que suposa i combatre’l 
de forma activa.

Cori Calero presentarà 
“Si el cel es tornés 
vermell” a Òdena

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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   EXPOSICIONS
PLOU A L’ESCALA
Kima Guitart
La mostra forma part de la sèrie “Plouen pre-
gàries”, inspirada en les banderes d’oracions 
del Tibet i el Nepal amb cal.ligrafies de desit-
jos de pau,  prosperitat, salut, alegria...
Del 15 de juliol al 31 de desembre a Cal Roure

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

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

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

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

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

PLÀSTIC. GENIAL 
O PERVERS, 
TU COM HO VEUS?
Una mostra produïda pel Museu de la Vida 
Rural de l’Espluga de Francolí que presen-
ta una proposta de reflexió sobre el plàstic 
a partir de les arts visuals..
Del 22 d’octubre al 30 de gener al Museu 
de la Pell

HISTORIA DE UNA FE
Exposició de fotografies de 25 anys de 
festes i romerias a la Virgen de los Hitos. 
Organitza la Union Cultural Extremeña 
Anoia
Del 22 d’octubre al 30 d’octubre a l’església 
de Sant Hilari de Vilanova del Camí

MUVUMÚ I LA FRUITA
MÀGICA
Exposició sobre el procés de creació del 
projecte de conte il.lustrat “Muvumú i la 
fruita màgica” de les igualadines Maria 
Farrés i Nita Vilarrubias
Del 25 d’octubre al 15 de novembre a l’Espai 
Cívic Centre

EXPOSICIONS / LA VEU 

Aquest divendres, 22 
d’octubre, a les 19h 
el Museu de la Pell 

d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia inaugura l’exposició 
“Plàstic. Genial o pervers, 
tu com ho veus?”, una mos-
tra produïda pel Museu de 
la Vida Rural de l’Espluga de 
Francolí que presenta una 
proposta de reflexió sobre el 
plàstic a partir de les arts vi-
suals.
Comissariada per Núria Vila, 
dissenyadora gràfica i direc-
tora d’art compromesa amb 
el medi ambient, l’exposició 
compta amb la participació 

d’una vintena d’artistes lo-
cals i internacionals i reuneix 
objectes, fotografies, vídeos 
i instal·lacions artístiques 
entorn del plàstic que inter-
pel·len i pregunten constant-
ment al visitant: “Tu, com ho 
veus?“. Hi intervenen veus jo-
ves i grans, del món de l’art, 
la ciència, l’arquitectura, el 
disseny, el cinema, la filosofia 
i l’educació però, sobretot, hi 
participa tothom que la visi-
ti, aportant la seva opinió i 
es crea conjuntament el relat 
final.
Aquesta mostra fa dialogar el 
plàstic amb elements carac-
terístics del territori on s’ins-
tal·la. En el cas d’Igualada, a 

l’exposició, es podrà contem-
plar diferents objectes de pell, 
de la col·lecció del Museu, 
que avui en dia podem trobar 
confeccionats amb plàstic. 
També es podrà comprovar 
com la indústria tèxtil utilitza 
el plàstic en la seva cadena de 
producció i com la sosteni-
bilitat ha entrat en la cadena 
de valor en la indústria de la 
pell.
Al llarg d’aquests mesos, l’ex-
posició serà l’eix de tot un 
seguit d’activitats paral·leles i 
d’una proposta educativa per 
a centres escolars. Aquesta 
mostra es podrà veure al Mu-
seu de la Pell fins al 30 de ge-
ner de 2022.
Tota la informació es podrà 
consultar al web del Museu, 
www.museupelligualada.cat

Reflexions sobre el plàstic a través de 
l’art visual, exposició al Museu de la Pell
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MÚSICA I DANSA / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
el Teatre de l’Auora es-

trenarà l’espectacle de dan-
sa IAM, en alguna ocasió, 
amb el pianista i compositor 
Carles Viarnès i la ballarina 
Glòria Ros, que han estat re-
alitzant una residència artís-
tica a l’Aurora aquests darrers 
mesos.
La dansa de Glòria Ros i la 
música de Carles Viarnès 
conflueixen per primera ve-
gada a l’escenari en un diàleg 
entre dos universos que avan-
ça entre la resistència i la ren-
dició a l’altre i a l’ara.
Musicalment, el projecte beu 
de l’EP “Iam”, un nou treball 
que Viarnès publicarà aques-
ta tardor. Partint de la des-
construcció del seu darrer 
disc, “Nun” (2019), el pianis-
ta ha aïllat i recontextualitzat 
les seves peces amb la parti-
cipació del músic experimen-

tal Oriol Solé. El títol és, de 
nou, una paraula manllevada 
de l’esperanto. Si “Nun” sig-
nificava “ara”, “Iam” es po-
dria traduir com “en alguna 
ocasió”. Tot allò que a “Nun” 
es materialitzava, esdevé a 
“Iam” una nebulosa.
A l’escenari, so i moviment 
tensen els extrems de l’equi-
libri que els uneix, s’empe-
nyen i es retenen en la temp-
tació d’abandonar-lo. Aquí 
ens guien les impressions, el 
sisè sentit. Tot esdevé bor-
rós, el cos és ara dens, ara 
volàtil, i les idees queden 
suspeses en l’aire.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de IAM, 
en alguna ocasió, tindran lloc 
el dissabte 23 d’octubre a les 

El Teatre de l’Aurora estrena “IAM, en alguna ocasió” amb el 
pianista i compositor Carles Viarnès i la ballarina Glòria Ros

Un diàleg visceral entre 
la dansa i la música de 
dos consolidats artistes

20 h i el diumenge 24 d’octu-
bre a les 19 h. Després de la 
funció de dissabte els espec-
tadors podran compartir les 
seves opinions en una tertúlia 

que obrirem amb els mem-
bres de la companyia. Les en-
trades tenen un cost de 16 € i 
13€ (amb els descomptes ha-
bituals) es poden adquirir per 

Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

AUDIOVISUAL / LA VEU 

El Zoom Festival Inter-
nacional de Continguts 
Audiovisuals de Catalu-

nya incorpora aquest any, per 
primer cop, un campionat del 
videojoc League of Legends. El 
torneig, organitzat conjunta-
ment amb TICAnoia, es jugarà 
100% online durant el mes de 
novembre i la final es podrà se-
guir en streaming a través del 
nou canal de Twitch del Zoom 
el divendres 26 de novembre.
Les inscripcions ja estan ober-

tes, són gratuïtes i es poden 
fer a través de la web del fes-
tival fins al 4 de novembre. 

Cada equip ha de ser de cinc 
persones i hi haurà un màxim 
de vuit equips. La resta de ba-

ses del campionat es poden 
consultar a la web del Zoom. 
L’equip guanyador recollirà el 
premi a la gala de clausura de 
la 19a edició del Zoom Festi-
val, que tindrà lloc el dissabte 
27 de novembre al Teatre l’Ate-
neu d’Igualada.
El certamen se celebrarà del 23 
al 28 de novembre a la capital 
de l’Anoia i també online amb 
l’objectiu d’obrir-se a nous pú-
blics i nous continguts amb la 
incorporació dels videojocs a 
la Secció Oficial, que se sumen 
a les categories d’Entreteni-

Obertes les inscripcions per al primer campionat del videojoc 
‘League of Legends’ del Zoom Festival

ment, Informatius i Esports, 
Cultura i Ficció.
El videojoc League of Legends 
va ser inaugurat el 2009. Actu-
alment té més de 100 milions 
de persones registrades arreu 
del món. És un joc d’estratè-
gia en temps real i acció, d’alta 
competitivitat, i s’ha convertit 
en un dels esports electrònics 
més populars actualment.
El campionat mundial del 2019 
va tenir més de 100 milions 
d’espectadors únics, amb un 
màxim de 44 milions d’espec-
tadors simultanis. 

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

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ



Continuació capítol per afegir al meu Llibre de circ (6)

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

Actuaren a Igualada - Fou pel  
juny del 1960 quan la família 
Traber -que viu en carava-

nes- actuà a la plaça de l’Ajuntament, 
a l’aire lliure, sense carpes. Realitza-
ren els mateixos exercicis que feren 
a la plaça de braus Monumental, de 
Barcelona, del 19 al 27 de juny de 
1957. Són una família que presenta 
l’espectacle Berlín Traber Schaw. Ac-
tuen a peu, amb bicicleta, amb moto,  
o xanques, i fan, a gran altura, exer-
cicis arriscats.
Del Arco els entrevistà -  Fou el 22 
de juny de 1957 quan, a “La Van-
guardia”, dialogà amb Johan Traber,  
un “orondo” (110 kgs.) que és el cap 
de colla; un grup que data del 1919. 
Guardem el text de l’entrevista. D’allí 
traduïm;
“Una Traber prové del segle XVI. Era 
cantant i actriu. Anava amb un carro, 
a cantar  pels pobles. El fill d’aquesta, 
un dia per entretenir al públic, feu 
uns equilibris sobre una corda flui-
xa. Des de llavors els Traber fem uns 
equilibris sobre corda fluixa. Ens de-
diquem al funambulisme. Fem això!
La meva filla, Sonia, fa arriscats 

exercicis sobre un màstil de 72 ms. 
d’alçada. Ella afirma que la seva 
mare ja ho feia abans. Va morir 
d’una caiguda, el 8 de juliol de 1948, 
a Hardfords, fent la bandera huma-
na. Va trencar-se la perxa. A Chi-
cago, altre dona, va caure pel vent 
d’una tempesta.
El material de que disposem, sense 

comptar les caravanes, pesa unes 19 
Tm. Són uns 9.000 ms. de cable. Es-
tem assegurats per 400.000 marcs. 
La meva filla té la Medalla d’Or de 
la seva especialitat. Jo sóc Ciutadà 
Honorari de Mónaco. Ningú aliè a la 
família treballa amb nosaltres. Aquí 
però,  tothom treballa de valent. Els 
nens comencen als 5 anys”
Llegim a la revista “Circo” (1/8/1957): 
“Treballen a molta alçaria, o amb 
molts metres de recorregut, amb una 
xarxa protectora. Son treballs difícils 
i de gran mèrit i risc.
Seria massa llarg descriure cada una 
de les exhibicions que porten a ter-
me. Diguem que actuen: “Los 9 di-
ablos blancos”- Un “tren” de tres 
persones, de les quals sols la primera 
porta balancí. Feien mitja tombare-
lla sobre el cable, amb el balancí a la 
nuca. Viatge d’un ciclista fent equi-
libris i sense blanc i braços en creu. 
La torre de tres maromistes, piràmi-
des... Acabà l’actuació amb la Sònia 
a dalt del màstil (un punt blanc en la 
immensitat del blau del cel)  fent uns 
exercicis portentosos”
Eren altres temps - Recordem que 

després de la guerra, les autoritats 
eclesiàstiques recomanaven al jovent 
no anar al Circ, tota vegada que hi 
actuen noies “vestides” indecorosa-
ment, amb minifaldilles, sense mà-
nigues, pitreres folgades, de mane-
ra provocativa i pecaminosa. Eren 
temps dictatorials...
Un llibre de Circ - El va escriure 
l’igualadí Ricard Closa i el dissenyà 
i il·lustrà Teresa Suau. Sortí al carrer 
l’octubre del 2020. Fou imprès a Uni-
grafic, els mateixos tallers d’on sortí 
el meu llibre de Circ. És titula “Zir-
cus” i són relats breus de personatges 
de la vida circense.!
Els Andreu-Rivels a Igualada - Pere 
Andreu i els seus fills petits: René, 
Celito i Rogelio -germans de Charlie 
Rivel- varen actuar a Igualada (es-
mentada, de passada, en el meu lli-
bre) figurant en els programes com 
Familia Andreu-Rivels
Fou l’any 1948, amb el Circo Royal, 
que curiosament, després donà una 
funció en la pista del Circo Dorado. 
Els dos circs eren dels Amorós-Sil-
vestrini  Guardem uns programes 
que consta aquesta incidència. 
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El prestigiós grup vo-
cal The Kings Singers 
va estrenar fa uns dies 

l’obra Spring, the sweet spring 
del compositor igualadí Car-
les Prat.
L’obra, que va ser guardona-
da entre més de 200 peces en 
l’edició 2020 del premi inter-
nacional de composició My 
first 50 years promoguda per 
l’Associazione Emiliano Ro-
magnola Cori, va ser estrena-
da en primícia en el concert 
que The Kings Singers van 
oferir al Teatro Celebrazioni 
de Bolonya.
Es pot tornar a veure i sentir 
l’estrena de la peça en aquest 
enllaç https://bit.ly/3aAYMGg. 
Spring, the sweet spring basa-
da en un poema de Thomas 
Nashe, està escrita expres-
sament per les veus dels in-
tegrants The Kings Singers 
(6 veus masculines) i va ser 
premiada en aquest certa-
ment internacional junta-
ment amb una altra compo-

sició de Carles Prat, l’obra 
Winter stars que va guanyar 
el premi en la categoria de 8 
veus i que va ser estrenada el 
març d’aquest any a Bucarest 
a càrrec del Corul Madrigal 
de Romania, el Cor Nacio-
nal. Totes dues obres seran 
properament editades per 
l’editorial Hal Leonard d’Es-
tats Units.
The Kings Singers és un grup 

Bolonya acull l’estrena “Spring, the 
sweet spring” de Carles Prat

vocal de reconegut prestigi 
internacional, amb més de 
50 anys de trajectòria, que ha 
trepitjat els millors escenaris 
arreu del món. Són mundi-
alment reconeguts per les 
acurades i treballades inter-
pretacions que fan del reper-
tori més variat des de música 
del Renaixement, medieval, 
clàssica i obres contemporà-
nies i de música moderna.

La Festota Festival porta 
joves talents de la música 
local aquest dissabte al 
Museu de la Pell
MÚSICA / LA VEU 

L a Festota és una inici-
ativa que neix de tres 
joves amics, músics 

igualadins, que decideixen 
fer un festival de música a 
Igualada per poder visibi-
litzar tots aquells músics de 
la ciutat que, a causa dels 
grans grups que controlen 
els escenaris, tenen poques 
possibilitats de mostrar el 
seu espectacle. Per a fer-ho, 
han comptat amb el suport 
del projecte Impuls Joves i 
de la Kaserna, així com de 
Sound Gama.
La Festota Festival agrupa-
rà quatre grups de música 
i un DJ aquest dissabte al 
Museu de la Pell. Dins la 
programació hi trobem Pà-
nick, Les Pastes de la Iaia, 
Xillona i Lluna Plena, tots 
ells grups amb un segell lo-
cal i amb membres molt jo-

ves. El final de festa serà a 
càrrec del DJ Tony Font.
L’esdeveniment comença-
rà a dos quarts de sis de la 
tarda i s’allargarà fins pràc-
ticament la matinada. Per 
poder gaudir dels concerts 
cal reservar entrada a tra-
vés d’un formulari que tro-
bareu al perfil d’instagram 
de @lafestotafestival.
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El proper dijous 28 
d’octubre a les 20.30 h 
Carme Canela & Joan 

Monné oferiran el primer 
concert del Cicle Música de 
Primera Fila de la Programa-
cio Octubre/Desembre 2021, 
organitzat per l’Aurora i en 
col·laboració amb l’Estival de 
Jazz.
La cantant Carme Canela i el 
pianista Joan Monné celebren 
els 25 anys del llançament del 
seu primer disc conjunt, “In-
troducing”, amb un repertori 
antològic de les cançons que 
han interpretat plegats als es-
cenaris. 
Les cançons que han for-
mat part dels seus discos i 
els seus concerts abracen un 
ampli ventall sonor i estilís-
tic. Des de grans cançons de 
la música brasilera (“Beatriz”, 
“Madalena”); clàssics de jazz 
de Cole Porter o Thelonious 
Monk; la cançó d’autor d’ar-
tistes com Joan Manuel Ser-

rat (“Per Sant Joan”), Silvio 
Rodríguez (“Óleo de mujer 
con sombrero”) o Gato Pérez 
(“Granito de sal”); èxits de la 
música pop com ara “Walking 
on the moon” de The Police o 
“Julia” dels Beatles; cançons 
populars com “El testament 
d’Amèlia” i composicions 
pròpies. Un viatge sonor que 
captura un quart de segle de 
cançons a través de músiques 
i llengües diverses. 

SARDANES / JOAQUIM      
BACARDIT 

D esprés de més d’un 
any de treball, per fi 
he aconseguit que el 

meu projecte es fes realitat, 
i és posar a l’abast de totes 
les persones interessades 
a saber la trajectòria de la 
sardana durant aquests 50 
anys, tinguin un llibre per 
consultar-ho.

Carme Canela & Joan Monné inauguren 
el Cicle Música de Primera Fila del 
Teatre de l’Aurora, dijous que ve

Horari i venda d’entrades
El concert de Carme Canela 
& Joan Monné tindrà lloc el 
dijous 28 d’octubre a les 20.30 
h. Les entrades tenen un cost 
de 12 € i 10€ (amb els des-
comptes 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 informació a www.tea-
treaurora.cat.

Entre altres temes hi ha un 
resum històric de l’Agrupa-
ció Sardanista d’Igualada per 
començar; a continuació faig 
un estudi complet de totes 
les cobles i orquestres, com-
positors/res i colles sardanis-
tes vinculades amb Igualada. 
Totes les juntes directives 
des del 1971 fins al 2021. He 
afegit de nou el diccionari de 
mots sardanistes publicat el 
2009, ara ampliat fins a unes 

300 paraules. La part que he 
tingut més treball ha sigut 
recopilar tota la informació  
dels aplecs, concerts i con-
cursos de sardanes. Hi tro-
bareu: les sardanes tocades, 
autors i tiratges, lloc, dia i 
cobles actuants en quan als 
aplecs, al igual que els con-
certs; en els concursos de 
sardanes hi trobareu totes 
les colles participants en 
cada un d’ells.

Quasi per acabar he triat 44 
escrits, recuperats dels lli-
brets d’aplecs, que m’han 
semblat prou interessants 
per incloure dins del volum; 
i per afegitó he acabat el lli-
bre amb la lletra de 25 sar-
danes ben conegudes. Per 
concloure trobareu un índex 
per localitzar qualsevol nom 
de l’obra tal com cobla, colla, 
població, nom de persona o 
títol de sardana.

Surt a la venda el llibre «Agrupació Sardanista d’Igualada, 
50 anys d’història viva»

Voldria, doncs, que gaudís-
siu d’aquest llibre llegint-lo, 
tant o més del que jo ha gau-
dit escrivint-lo. No es troba a 
la venda a cap llibreria; però 
el podeu adquirir a través 
dels telèfons: 93 804 16 37 
o 618 978 733. També mit-
jançant el meu mail: jbacar-
dit50@hotmail.com; El preu 
per les persones no sòcies de 
l’Agrupació és de 20 €, i per 
als socis, 15 €.

LLIBRES / LA VEU 

Una trentena de per-
sones van assistir 
dilluns dia 18 a l’ac-

te de presentació del llibre 
Confessions d’una màsca-
ra de l’autor japonès Yukio 
Mishima, dins el cicle “Lec-
tures Universals” organitzat 
per Òmnium Anoia.
A l’acte, que es va fer a la 
Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí, hi va assistir Al-
bert Nolla, professor de Tra-
ducció i Interpretació de la 
UAB i traductor de l’obra 
de Mishima al català. Nolla 
va parlar de l’obra i la vida 
de Mishima, i va fer inte-
ressants reflexions sobre les 
particularitats de la literatu-
ra japonesa.
També va intervenir l’edi-
tor Jordi Raventós, funda-
dor i director de l’Editorial 
Adesiara, que va parlar so-
bre la tasca editorial i sobre 
el paper d’Adesiara en la tra-
ducció al català de clàssics 

de la literatura universal i la 
cura que posen en l’elecció 
de traductors especialitzats. 
Finalment, hi va haver un 
interessant torn de pregun-
tes i intervencions per part 
del públic assistent. L’acte va 
ser presentat per Salvador 
Oliva, membre de la Junta 
d’Òmnium Anoia.

Exposició de la Gaspar 
Camps a la seu d’Òmnium
D’altra banda, fins el dia 15 
de novembre es pot visitar a 
la seu d’Òmnium Anoia –a 
la Sala l’Empremta del carrer 
de Santa Maria, 12- una ex-
posició dels Projectes finals 
de l’Escola Municipal d’Art 
i Disseny La Gaspar, que re-
cull els treballs que han pre-
sentat els alumnes que ja han 
completat el cicle formatiu de 
grau superior de Gràfica Pu-
blicitària del curs 2020-2021 
de l’escola d’Art i Disseny 
igualadina. L’exposició es pot 
veure de dilluns a divendres 
de 19h a 20:30h.

Òmnium fa immersió en la 
literatura japonesa a partir 
de l’obra de Yukio Mishima

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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Història de la Fotografia a Igualada  i de l’Agrupació Fotogràfica.

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

PRIMAVERA DE 1930
FESTEIG POPULAR AMB MOTIU DE L’ACTUACIÓ 
I PRESÈNCIA DE L’ORFEO CATALÀ A IGUALADA.

Dades d’Arxiu documentades:
L’Orfeó Català és una societat coral fundada el 15 de setem-
bre de l’any 1891 per Lluís Millet, Amadeu Vives i Aureli 
Capmany i va ser un orfeó capdavanter dins el panorama 
musical català. En el seu desenvolupament va arribar a ser 
un referent cultural fonamental en el panorama musical ca-
talà del segle XX pel foment de la música catalana, així com 
per fer conèixer les grans obres del repertori coral universal. 
Com a entitat l’Orfeó Català va posar les bases per instau-
rar un moviment musical català a través de la creació de la 
Revista Musical Catalana (1904-1936), la Festa de la Música 
Catalana (1904) i la construcció d’un auditori propi: el Palau 
de la Música Catalana (1908), instruments necessaris, entre 
altres, per a la normalització de la vida musical, i que li van 
permetre liderar durant molts anys el món musical català. El 
Palau de la Música ha estat la principal sala de concerts de 
Barcelona fins a la construcció de l’Auditori més endavant.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historia-
dora i fotògrafa.

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

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

Fotografia, a La Rambla de St. Isidre, obra del nostre J. Cas-
telltort.

CULTURA / LA VEU 

Igualada ha iniciat avui la 
campanya d’elecció i pro-
moció de 7 tresors del pa-

trimoni cultural. Aquesta cam-
panya es duu a terme com a 
pròleg de la Capital de la Cultu-
ra Catalana 2022 i es desenvolu-
parà conjuntament amb l’Ajun-
tament d’Igualada i l’Associació 
Capital de la Cultura Catalana.
L’objectiu de la campanya “7 
Tresors del Patrimoni Cultural 
d’Igualada” és promoure i di-
vulgar el patrimoni d’Igualada 
d’una manera didàctica, peda-
gògica, lúdica i motivar la visita 
als llocs seleccionats i elegits. 
També, establir noves rutes tu-
rístiques alhora que es potencia 
la participació ciutadana.
Una vegada elegits per votació 
ciutadana “7 Tresors del Pa-
trimoni Cultural d’Igualada” 
s’incorporaran a la “Llista re-
presentativa dels tresors cultu-
rals del món”, la característica 
principal de la qual és que els 
elements que en formen part 
han estat elegits per votació ciu-

tadana.
Fins ara, en l’àmbit català han 
incorporat elements a la Llista: 
Catalunya, Barcelona, Badalo-
na, Reus. El Vendrell i Tortosa. 
El total de campanyes d’incor-
poració d’elements a la Llista re-
presentativa de tresors culturals 
del món és de 46. A www.ccc.
cat hi ha el darrer butlletí infor-
matiu on es poden veure tots els 
elements incorporats fins ara a 
la Llista. 

Calendari de la campanya 7 
Tresors del Patrimoni Cultu-
ral d’Igualada
A partir del 20 d’octubre, qual-
sevol ciutadà que ho desitgi 
podrà presentar propostes a la 
candidatura. Per fer-ho haurà 
d’enviar un correu a info@ccc.
cat indicant l’element candidat 
a tresor d’Igualada, un breu ra-
onament i una imatge de l’ele-
ment presentat.
Poden presentar-se elements 
que formin part del patrimoni 
cultural d’Igualada ja sigui ma-
terial o immaterial. Per presen-
tar un element no és necessari 

ser-ne representant.
El període de presentació de 
candidatures acabarà el dia 4 
de novembre. Seguidament, el 
dia 7 de novembre, es farà pú-
blica la relació final de candi-
dats a tresor d’Igualada i s’ini-
ciarà la votació. 
Tothom qui vulgui podrà eme-
tre el seu a www.ccc.cat a tra-
vés del formulari de votació, 
on hi trobaran també totes les 
indicacions per votar. L’Ajun-
tament habilitarà espais per 
participar de la votació posant 

Igualada incorporarà 7 elements del seu patrimoni 
cultural a la “Llista representativa de tresors 
culturals del món”

a disposició de la ciutadania els 
mitjans tècnics.
El dia 16 de novembre aca-
barà el període de votació 
i l’endemà es farà públic el 
resultat. Els 7 elements més 
votats es convertiran en els 7 
Tresors del Patrimoni Cultu-
ral d’Igualada i i s’incorpora-
ran a la “Llista representativa 
dels tresors culturals del món”. 
Posteriorment, es farà un acte 
de lliurament dels diplomes 
acreditatius als representants 
dels elements escollits.

CULTURA / LA VEU 

En aquesta xerrada farem 
una introducció als na-
nosatèl·lits i al progra-

ma NewSpace, veient el seu 
recorregut des de la formació 
fins a l’actualitat. En particular, 
descriurem les característiques 
principals del nanosatèl·lit “En-
xaneta”. Veurem com i quina és 
la seva càrrega útil i quina és la 
seva utilitat.
Mercè Romero-Gómez, profes-
sora lectora de la Universitat de 
Barcelona i membre de l’Institut 
de Ciències del Cosmos de la 
Universitat de Barcelona.
Llicenciada en Matemàtiques 
per la Universitat Politècnica 
de Catalunya (2002) i doctorat 
en Ciència i Tecnologia Aeros-
pacial per la Universtat Politèc-
nica de Catalunya (2007). Va 
fer una estada post-doctoral al 
Laboratoire d’Astrophysique de 
Marseille (França) (2007-2008) 
i des de llavors que és professora 
i investigadora a la Universitat 
de Barcelona i membre del con-
sorci Gaia-DPAC (ESA). 

“L’Enxaneta, 
el primer nano 
satèl·lit català”, 
nova sessió d’AUGA
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“Ese dia, después de la lluvia”, de Pilar Carballo, 
un exemple d’una solida construcció personal

D es de l’àmbit de l’exercici periodístic, no sem-
pre es té la disponibilitat de poder presentar 
en aquestes pàgines una nova publicació tot 

coincidint amb la mateixa data de l’acte de la seva pre-
sentació pública; emperò, i per al cas que avui m’ocu-
pa, està totalment justificat el fet no només de promo-
cionar aquesta nova novel·la de l’autora Pilar Carballo 
sinó de concedir-li un afectuós reconeixement. Això 
és, a finals d’aquest passat mes de setembre, en un 
context  expressament respectuós amb la normativa 
Covid-19, es va adequar un marc escènic prou íntim 
al Jardí de l’Ateneu Igualadí, el racó  romàntic, on la 
filla de la nostra escriptora, la Dúnia, amb tan sols 9 
anys, va inaugurar l’acte de presentació del llibre “Ese 
dia, después de la lluvia”,  amb la interpretació, amb 
la flauta travessera, de la peça clàssica “La Barcaro-
lle”, del compositor Jacques Offenbach. Seguidament, 
va venir el pertinent retrat personal i professional de 
Carballo a càrrec de Lourdes Sensarrich; endemés 

de participar als 
assistents d’una 
oportuna lectu-
ra d’alguns frag-
ments del llibre.
Després d’un me-
rescut reconeixe-
ment arran de la 
publicació de la 
seva primera no-
vel·la, “Ámbar”, 
incrit en un epi-
sodi de vida en 
què acabava de 
superar una situa-
ció personal com-
plexa,  en paraules 
seves i amb un 
apassionat agraï-

sona, a través del principal protagonista, el personatge 
de Dante. De fet, l’obra aprofundeix en com ella –i, 
per què no, qualsevol- és capaç d’anar-se construint 
tot sobreposant diferents capes de superació d’obsta-
cles que li permeten endurir-se i anar passant d’uns 
estadis de vulnerabilitat fins a la conquesta d’una ver-
tadera fase de fortalesa personal… i sentir-se, al cap i 
a la fi, l’ésser més privilegiat del món.
Aquesta obra, al capdavall, ens posiciona davant 
d’una lluita constant i de la relació causa-efecte que 
se’n deriva: “un fabulós creixement personal”, tal com 
ho explicita la pròpia autora.
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

ment, se n’obté que en aquell moment posar-se escriu-
re, o -més ben dit- començar a escriure, va suposar 
un pas de gegant per a superar adversitats anteriors. I 
va ser, precisament l’acte d’escriure, l’acte determinant 
per a encetar un assossegat procés d’alliberament i de 
recuperació de la plenitud personal. 
D’aquella obra, que va anar agafant forma, cos i vida, 
el que era l’espai més revelador de bona part de la seva 
personalitat, especialment per tractar-se d’un llibre 
d’un notable contingut autobiogràfic; ara, a resultes 
del que va ser una pregona experiència de retroba-
ment interior, n’ha aflorat la veritable ànima d’escrip-
tora de Carballo. I, és amb aquesta segona publicació, 
que l’autora ha volgut anar molt més lluny, seguint 
però en el seu propòsit d’expressar-se amb un voca-
bulari senzill i situar-nos en un relat ben diferent a 
l’anterior però ple de vives emocions i summament 
terrenal; això sí, a partir d’un fil argumental no absent 
de passatges inquietants i unes commovedores im-
pressions, amb les quals moltes persones s’hi poden 
sentir identificades.
En conseqüència, aquesta segona novel·la ens desco-
breix una successió d’idees i pensaments que Carballo 
ha anat teixint al decurs d’aquesta darrera etapa, fruit 
d’un encadenat de sentiments i sensacions; un absolut 
manuscrit de reflexions que, ben lligat temàticament, 
han anat gestant un sorprenent argumentari. Amb 
tot, sense massa pretensions, Carballo ha aconseguit 
construir un text excepcionalment lliure, lliure per-
què anava guanyant contingut a mesura que anava 
construint frases, paràgrafs, capítols...  El resultat és, 
doncs, un lloable projecte literari que -val a dir-ho- ha 
guanyat impuls i entusiasme gràcies haver estat me-
reixedora l’autora -recentment- d’un premi de narra-
tiva curta.
Definitivament, se’ns convida al gaudi d’una lectura 
que s’endinsa des d’un exhaustiu recorregut per la tra-
jectòria vital dels diferents estats emocionals de la per-

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

Temporada 
2021 - 2022

Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

FAMA “EL MUSICAL”  Teatre Apolo

Dissabte,  dia 27 de novembre de 2021         Hora Sortida:  15.15h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre Apolo. Entrades garantides a la platea

Fame The Musical, que va inspirar a generacions a lluitar per la fama i il·luminar el cel com una �ama.

L'espectacle segueix a l'última classe de la cèlebre High School for the Performing Arts de la ciutat de Nova York des de la seva admissió el 1980 �ns a la seva 
graduació en 1984. Totes les lluites, pors i triomfs, des del prejudici �ns a l'abús de substàncies, es representen amb un enfocament nítid, mentre els joves 
artistes naveguen pels mons de la música, el teatre i la dansa.

Idea original i desenvolupament: DAVID DE SILVA Guió: JOSÉ FERNÁNDEZ Lletres: JACQUES LEVY
Música: STEVE MARGOSHES Traducció i adaptació: JORGE ARQUÉ, FÉLIX ORTIZ, SALVADOR TOSCANO
Direcció artística i coreogra�a: COCO COMIN Direcció musical: GUILLEM GALOFRE

Preu per persona, viatge + beguda + entrada a platea:   71 €    (Files 3 a 8). Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

Diumenge,  dia 2 de gener de 2022            Hora Sortida:  15:30h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Palau de la Música. Entrades garantides a la platea

L'extraordinària gira de STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA ha conquistat Europa. Si ets un dels amants de la música clàssica, els títols més coneguts del rei del 
vals, Napoleó, Festa de les �ors, El vals de l'emperador o Champagne, et seran familiars. El vals més cèlebre de tots, El Bell Danubi blau i la Marxa Radetzky 
completen aquest extraordinari concert que ha apassionat a més de 5 milions d'espectadors de tot el món. A les millors sales d'Europa: Musikverein (Viena), 
Concertgebouw (Amsterdam), Philarmonie (Berlín), Musikhalle (Hamburg), Palau de la Música i el Gran Teatre de Liceu (Barcelona)...

Preu per persona, viatge + refrigeri + entrada a platea:   80€   Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

GRAN CONCERT D’ANY NOU  Palau de la Música



AGENDA

Dissabte a les 10 del matí des de la 
plaça Verdaguer

DIUMENGE 24  

TEATRE 
Igualada 

“53 diumenges” de Cesc Gay. Una co-
mèdia sobre tres germans amb una 
relació tempestuosa però irrompible 
amb Pere Arquillué, Crisina Plazas, 
Àgata Roca i Lluís Villanueva.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE 
Igualada 

“Iam, en alguna ocasió”. La dansa de 
Glòria Ros i la música de Carles Viar-
nès conflueixen per primera vegada a 
l’escenari en un diàleg entre dos uni-
versos que avança entre la resistència 
i la rendició a l’altre i a l’ara. 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
de l’Aurora.

CINEMA 
Montbui 

Projecció de la pel.lícula de cinema 
familiar “Cruella”. 
Diumenge a les 6 de la tarda a 
Mont-Àgora.

DILLUNS 25

XERRADA 
Igualada 

Carme Romero:  “L’enxaneta. El pri-
mer satèl·lit català”. En aquesta xer-
rada farem una introducció als na-
nosàtel·lits i al programa NewSpace. 
Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 26

XERRADA 
Igualada 

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

DIVENDRES 22 

DOCUMENTAL 
Igualada 

Projecció del documental “Dones pas-
tores al Penedès”. Projecció d’aquest tre-
ball de Pep Puig que mostra la jornada 
laboral de la pastora Gemma Clarena 
d’Argençola..
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Òdena 

Presentació del llibre “Si el cel es tornés 
vermell” de Cori Calero. Parlarem del 
seu llibre i del canvi climàtic. Quin són 
els efectes de l’escalfament global? el cel 
s’està tornant vermell encara que no ho 
veiem i pretén esperonar-nos a actuar!
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
l’Atzavara.

CINEMA 
Capellades 

Cicle Gaudí. Projecció de la pel.lícula 
“Les dues nits d’ahir”. Eric, juntament 
amb els seus amics Ona i Marcel, roben 
les cendres del Pol, el seu amic mort de 
fa poc, i comencen un viatge per llen-
çar-les. P
Divendres a les 7 de la tarda al cinema 
La Lliga

MONÒLEG 
Montbui 

El monoleguista i humorista Sergio 
Fernández “El Monaguillo”, un autèntic 
especialista en treure somriures a tot-
hom portarà fins a Montbui el seu es-
pectacle “Sólo lo veo yo”. 
Divendres a les 9 del vespre a la sala de 
Mont-Àgora

DISSABTE 23

CLUB DE POESIA 
Igualada 

La Biblioteca estrena un nou club de po-
esia, on es parlarà de l’obra d’autors de 
tots els temps, tant catalans com caste-
llans.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central

TEATRE 
Igualada 

“Iam, en alguna ocasió”. La dansa de 
Glòria Ros i la música de Carles Viarnès 

conflueixen per primera vegada a l’es-
cenari en un diàleg entre dos universos 
que avança entre la resistència i la ren-
dició a l’altre i a l’ara. 
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

VISITA GUIADA 
Igualada 

Amb motiu de la VI Setmana del Turis-
me Industrial que organitza la Xarxa de 
Turisme Industrial de Catalunya, el Mu-
seu farà una ruta pel Barri del Rec. 
Dissabte a les 5 de la tarda a Cal Car-
dona, c/ Santa Anna, 6 (Cantonada c/ 
Sant Faust).

MÚSICA 
Igualada 

La Festota Festival. Concerts a càrrec de 
Pànick, Les Pastes de la Iaia, Xillona i 
Lluna Plena, joves grups igualadins. Fi-
nal de festa amb el DJ Tony Font.
Dissabte a partir de 2/4 de 6 de la tarda 
al Museu de la Pell

CONCURS DE TEATRE 
Piera 

Elenc dramàtic de Sant Vicenç dels 
Horts posa en escena La zapatera pro-
digiosa, que tracta d’un matrimoni per 
conveniència i la lluita d’una dona entre 
la seva realitat i els seus veritables de-
sitjos. 
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre 
Foment.

MÚSICA 
Calaf 

Concert Paradiso. Carles Cases Strings 
Band, acompanyat de l’Orquestra de 
Cambra de Vic, reinterpreta les bandes 
sonores més conegudes del compositor 
italià Ennio Morricone
Dissabte a les 8 del vespre al Casino

LLENGUA 
Òdena 

IV Dictat en català, amb l’objectiu de 
promoure la llengua catalana entre els 
habitants. Organitza la Biblioteca L’At-
zavara i l’APLEC
Dissabte a les 10 del matí a la Biblioteca 
l’Atzavara.

HISTÒRIA 
Capellades 

Passejant pels records. Acompanyats de 
Pep Vallès i Sanmartí farem una passe-
jada amb explicacions per conèixer i re-
cordar indrets i història de la nostra vila.

DIMECRES 27

DOCUMENTAL 
Igualada 

Presentació del documental “Igualada 
i el poble sahrauí: 25 anys d’amistat” 
realitzat per l’igualadí Dan Ortínez. 
El documental recull imatges de la 
relació establerta entre Igualada i 
Mahbes.
Dimecres a les 7 de la tarda a la sala 
Jordi Sellarès de l’Espai Cívic Centre

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “La enfermera 
del desierto” de Jorge Molinero Hu-
guet, que explica la història d’una in-
fermera espanyola que, per amor, se’n 
va anar als camps de refugiats i va su-
mar-se a la resistència sahrauí..
Dimecres després del documental a 
la sala Jordi Sellarès de l’Espai Cívic 
Centre

DIJOUS 28

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “salut! La vida 
amb elles”. La periodista Magda Gre-
gori ha coordinat aquest llibre que re-
cull el testimoni de metgesses, infer-
meres, psicòlogues, fisioterapeutes i 
terapeutes ocupacionals.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
d’actes de la Biblioteca Central

MÚSICA
Igualada 

La cantant Carme Canela i el pianista 
Joan Monné celebren els 25 anys del 
llançament del seu primer disc con-
junt, “Introducing”. L’Estival de Jazz 
i el Teatre de l’Aurora s’uneixen per 
oferir un concert de jazz al mes dins 
el Cicle Música de primera fila .
Dijous a 2/4 de 9 del vespre al Teatre 
de l’Aurora.

TALLER
Montbui 

Taller de Bilbioteràpia sobre “La supe-
ració i la resiliència”, per analitzar com 
la literatura ens pot ajudar a superar 
determinades situacions extremes per 
tornar al nostre estat habitual.
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Mont-Àgora
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VISUALITZA AQUÍ EL VÍDEO
DE LA PRESENTACIÓ DELS EQUIPS 

DEL CLUB BÀSQUET IGUALADA
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FORMAT PRESENCIAL
Kiosc del Rec, C/ del Rec, 50 - Igualada

9 de novembre 2021 > Conferències i tallers
10 de novembre 2021 > Trobada entre empreses i demandants de feina

Obert a tothom

PER A LA
RECERCA
DE FEINAEINES

EN EL NOU MERCAT LABORAL

10a SETMANA DE L’OCUPACIÓ A IGUALADA

edició tardor

Més informació a www.uea.cat – 938052292 – femocupacio@uea.cat

Consulta les ofertes de feina disponibles al ConnectaInscripcions aquí 



62  |  CULTURA / CINEMA Divendres, 22 d’octubre de 2021

La masacre d’Srebrenica
A Tous •  Quo vadis Aida

REDACCIÓ/ 

B òsnia, juliol de 1995. Aida 
treballa de traductora per 
a l’ONU en la petita ciutat 

de Srebrenica. Quan l’exèrcit ser-
bi ocupa el poble, la seva família 
està entre les milers de persones 
que busquen refugi en els camps 
de l’ONU. Com que participa en les 
negociacions, Aida té accés a infor-
mació important. Què li passarà a 
la seva família i la seva gent? Seran 
rescatats o moriran? Què hauria de 
fer ella sobre aquest tema?

Des del moment en què el soroll de 
les metralladores antecedeix al silen-
ci, la pel·lícula es converteix un ho-
menatge sever a les 8.000 assassinats, 
en la seva majoria homes i musul-
mans, en una massacre orquestrada 
per les milícies serbobosnianes del 
general Mladic. La pel·lícula deixa 
al descobert la ferida dels horribles 
crims i el paperot infame dels cascos 
blaus neerlandesos, d’aquí sorgeix la 
ràbia latent del film escrit i dirigit per 
la cineasta Jazmila Zbanic, obstinada 
a rescatar la memòria emocional dels 
bosnians en la seva filmografia.

Guanyar-se el pa
El racó del Cineclub •  El pan de la guerra

REDACCIÓ/ 

Dos socorristes, Oscar (Eduard 
Fernández) i Gerard (Dani 
Rovira), viatgen fins a Les-

bos (Grècia) afectats per la fotogra-
fia d’un nen ofegat en les aigües del 
Mediterrani. En arribar descobreixen 
una realitat colpidora: milers de per-
sones arrisquen la seva vida cada dia 
creuant l’oceà en pasteres, fugint de 
tota mena de guerres i conflictes. No 
obstant això, ningú exerceix labors 
de rescat. Al costat d’Esther (Anna 
Castillo), Nico (Sergi López) i altres 
membres de l’equip, lluitaran per 
complir una comesa: tractar d’ajudar 
a persones que ho necessiten. Per a 

tots ells, aquest viatge inicial suposa-
rà una odissea que canviarà les seves 
vides. Mediterrani és una lluita per 
sobreviure en la mar, un mitjà mol-
tes vegades hostil en el qual cada vida 
conta.
Eficaç relat que remou consciències 
sobre una traàgica realitat, la de les 
persones capaces de jugar-se la vida 
creuant la mar per a fugir de l’infern 
en la Terra a la recerca d’un futur, qui 
sap si millor. Però Marcel Barrena i 
el seu guionista Danielle Schleif po-
sen tambié, i molt encertadament, el 
focus en aquests herois gairebé mito-
lògics, titans a ulls de molts, però que 
són persones de carn i os, que sofrei-
xen i ho donen tot pels altres.

La lluita per sobreviure 
Estrena •  Mediterráneo

RICARD FUSTÉ / 

El dijous 28 d’octubre, el Cine-
club presenta, a l’Ateneu Cine-
ma i en el marc de l’Octubre So-

lidari, la producció irlandesa del 2017 
El pan de la guerra (The breadwinner), 
dirigida per Nora Twomey , a les vuit 
del vespre en versió doblada i a les deu 
en la seva versió original amb subtítols.
Tot i ser una producció del 2017, l’ar-

gument d’aquest film d’animació –
bellíssim, corprenedor- no pot estar 
més d’actualitat.
Ens situa a l’Afganistan en l’anterior 
període de domini dels talibans. Par-
vana té onze anys i viu a Kabul amb la 
seva família. Quan el pare és detingut, 
es queden sense recursos i decideixen 
fer-la passar per un noi perquè pugui 
treballar (és clar, les dones no poden) i 
mantenir-los.



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 científic 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.

MEDITERRÁNEO
Espanya. Drama. De Marcel Barrena. Amb Eduard 
Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López
Tardor de 2015. Dos socorristes, Óscar (Eduard Fernán-
dez) i Gerard (Dani Rovira), viatgen fins a l’illa de Lesbos, 
a Grècia, impactats per la fotografia d’un nen ofegat en les 
aigües del Mediterrani. En arribar descobreixen una reali-
tat colpidora: milers de persones arrisquen les seves vides 
cada dia creuant la mar en precàries embarcacions i fugint 
de conflictes armats. No obstant això, ningú exerceix labors 
de rescat. 

   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 dona-
ran a llum. Ambdues estan solteres i es van quedar embarassa-
des 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 Theron, Chloë Grace Moretz,
Morticia i Gomez estan angoixats perquè els seus fills estan 
creixent, saltant els sopars familiars i totalment consumits 
pel ‘temps dels crits’. Per a recuperar el seu vincle, deci-
deixen ficar 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.

QUO VADIS AIDA
Bosnia y Herzegovina. Drama. De Jasmila Zbanic. Amb 
Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler
Bòsnia, juliol de 1995. Aida treballa com a traductora per 
a l’ONU en la petita ciutat de Srebrenica. Quan l’exèrcit 
serbi ocupa el poble, la seva família està entre els milers de 
persones que busquen refugi en els camps de l’ONU. Com 
participa en les negociacions, Aida té accés a informació 
important.

  RON DA ERROR
Regne Unit. Animació. De Alessandro Carloni, Jean-Phi-
lippe Vine. 
Ambientada en un món on els robots s’han convertit en els 
millors amics dels nens, compte la història de Barney, un 
nen d’11 anys que descobreix que el seu amic robot no fun-
ciona del tot perquè ha estat danyat durant el transport per 
al seu lliurament.

   VENOM: HABRÁ MATANZA
Estats Units. Ciència-ficció. 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 

MEDITERRÁNEO 
Dv: 17:30
Ds: 20:30
Dg: 20:00
Dc: 20:15

MADRES PARALELAS 
Dv: 20:00
Dc: 17:30

SIN TIEMPO PARA MORIR 
Ds: 17:00
Dg: 16:45

EL PAN DE LA GUERRA (Cine-
club) 
Dj: 20:00 /22:00 (VOSE)

1/VENOM: HABRÁ MATANZA
Dv a Dj: 17:30/20:00/22:30

2/RON DA ERROR 
Dv a Dg: 18:00/20:30
Dll  aDj: 18:00
2/LA FAMILIA ADDAMS 2
Ds i Dg: 16:00
2/MADRE PARALELAS 
Dll a Dj: 20:30

4/ HALLOWEEN KILLS
Dv a Dll Dc i Dj: 
17:15/19:45/22:15
4/ HALLOWEEN KILLS (VOSE)
Dt: 22:15

5/VENOM: HABRÁ MATANZA
Dv Dll Dc i Dj: 18:45/21:15
Ds i Dg: 16:15/18:45/21:15
Dt: 18:45
5/ VENOM: HABRÁ MATANZA 
(VOSE)
Dt: 21:15

6/LA FAMILIA ADDAMS 2 
Dv a Dg: 18:05
Dll a Dj: 18:10
6/EL BUEN PATRON
Dv a Dg: 20:05/22:35
Dll a Dj: 20:05
6/RON DA ERROR (CAT)
Ds i Dg: 15:45
6/LAS LEYES DE LA FRONTERA
Dll a Dj: 22:30

7/SIN TIEMPO PARA MORIR 
Dv a Dj: 18.30
7/DUNE 
Dv a Dj: 21:45
7/MADRES PARALELAS 
Ds i Dg: 15:55

8/RON DA ERROR
Dv a Dll Dc i Dj: 17:00/19:15
8/RON DA ERROR (VOSE)
Dt: 17:00
8/SIN TIEMPO PARA MORIR
Dv a Dj: 21:30

QUO VADIS AIDA
Ds: 17:30
Dg: 19.15
UNA JOVEN PROMETEDORA
Dg: 17:30
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA
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Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

El municipi de la Torre de Claramunt

El terme municipal de la 
Torre de Claramunt, de 
15,01 km2, limita al S 

amb el municipi de Mediona, 
(Alt Penedès), a l’W i al NW 
amb el de Carme, al N amb el 
de la Pobla de Claramunt i a 
l’E amb els de Capellades, Ca-
brera d’Anoia i, puntualment, 
amb Vallbona d’Anoia. Com-
prèn el poble de la Torre de 
Claramunt, cap de municipi, 
els antics pobles o barris de 
Vilanova d’Espoia, la Serra, la 
Torre Baixa i la Bòfia, i les ur-
banitzacions de les Pinedes de 
l’Ermengol, el Xaró, del Pla de 
la Torre i de Ca l’Anton. Ac-
tualment compta amb 3.741 
habitants (cens de 2020).
L’any 1070 els senyors del 
castell de Claramunt varen 
construir una torre de guai-
ta en una contrada propera 
al castell, amb la finalitat de 
vigilància de la vall. Amb el 

temps, es va formar el poble 
de la Torre de Claramunt al 
voltant d’aquella torre. La 
saga dels Claramunt, pro-
cedents de França (origi-
nàriament Clairmont) van 
ser-ne propietaris fins que 
l’any 1318 va passar a la casa 
dels Cardona, no obstant els 
Claramunt continuaren resi-
dint-hi i l’any1556 en recupe-
raren la jurisdicció.
La població de la Torre es 
configurà als voltants del cas-
tell i és en el segle XVIII quan 
hi ha un increment notable 
de la població que va lligat 
amb el creixement de la in-
dústria, sobretot la paperera. 
És en aquest segle que hi ha 
documentats diversos molins 
a més de l’existència de diver-
sos forns de calç que anava 
destinada tant a la indústria 
paperera com a l’adobera 
d’Igualada.

Al segle XX els vells molins 
es van transformar en fàbri-
ques de tecnologia avançada i 
la primera matèria, els draps 
de cotó, va ser substituïda per 
la pasta de cel·lulosa. El lleu-

ger plec de paper de barba es 
va canviar per les bobines de 
moltes tones.
Seran les noves urbanitzaci-
ons construïdes als municipi 
les que marcaran la seva evo-

CASTELL DE LA TORRE DE CLARAMUNT

El castell de la Torre de Claramunt fou una 
avançada dependent del castell de la Pobla de 
Claramunt, que amb el pas dels segles esde-
vingué cada vegada més estratègica. Al segle 
X devia ser una torre de vigilància i control 
de la vall de la riera de Carme i del camí vers 
el Penedès. De petit aixopluc d’un parell de 
sentinelles es va passar a unes construccions 
més sòlides i permanents. En el segle XV la 
torre ja constava d’una sèrie de dependènci-
es, com una presó, estable, cuina, celler, sa-
leta, tres cambres, recambra i golfes. Els ca-
vallers de Claramunt, durant els segles X al 
XII, residiren al castell de Claramunt. L’any 
1318 la Torre de Claramunt passà juntament 
amb el castell de Claramunt a feu i senyoria 
del vescomte de Cardona.
Edifici de planta hexagonal situat a la part 

Fabriquem 
solucions en 

acer inoxidable

C/ Sant Joan 
Baptista, 59

08789
La Torre de 
Claramunt

93 801 02 01
www.inoxidables.com

lució. Les Pinedes de l’Armen-
gol, Ca l’Anton, el Pla de la 
Torre comportaran un impor-
tant creixement d’habitatges, 
la majoria dels quals segones 
residències.

alta del turó on s’aixeca el nucli de La Torre 
de Claramunt, del qual és origen. Es tracta 
d’un edifici aixecat en pedra, amb carreuat 
treballat i ben disposat en fileres ben ordena-
des. Compta amb planta baixa, primer, segon 
i tercer pis, i es troba coronat per una filera 
merlets esglaonats als seus trams de llevant, 
migdia i ponent. Exteriorment, les façanes 
encarades a migdia i a llevant, que es corres-
ponen amb la tercera gran fase constructiva 
del castell, s’obre a nivell de planta baixa amb 
una filera d’espitlleres, a nivell de primer, se-
gon i tercer pis, s’obren amb una seqüència 
de finestrals rectangulars molt ben ordenats 
i disposats en línia a nivell dels tres pisos. A 
llevant del castell es situa el fossat, que queda 
com un espai excavat delimitat per un mur de 
tancament a llevant.
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PLA DE LES SITGES DEL CAMARÓ
El Pla de les Sitges del Camaró és un dels 
jaciments de la comarca coneguts de més 
antic gràcies als escrits i dibuixos realitzats 
per Amador Romaní, el qual feu una breu 
descripció de les estructures que en aquell 
moment eren visibles: fonamentalment sit-
ges, una sepultura de lloses i fons de cabana. 
Romaní parla de l’existència de 15 sitges, al-
gunes de les quals es van destruir. N’excavà 
una l’any 1916 i en el seu interior hi recollí 
una tapa rodona de sitja, amb ceràmica a 
torn i de pasta roja i grisa i ossos humans 
d’un sol individu. Romaní va catalogar el 
jaciment com d’època ibèrica. 

Edifici de planta basilical cobert a dues aigües. L’edifici es localitza so-
bre el turó que presideix el nucli de La Torre de Claramunt, i juntament 
amb el castell conformen el conjunt arquitectònic i monumental que donà 
origen al poble. Es tracta d’una construcció aixecada en mur de para-
ment irregular amb les cantonades reforçades per carreus quadrangulars 

i rectangulars ben escairats. 
L’absis es cobreix de manera 
individual amb una teulada 
a dues aigües que s’adossa 
al mur. Tres finestrons sota 
teulada i a diferent alçada 
completen la capçalera. La 
façana principal de ponent 
és un frontal adossat a l’edi-
fici que sobresurt en alçada 
a la resta de l’edifici amb un 
frontó circular, coronat per 
tres elements decoratius. 
El conjunt de la façana fa 
gala d’una gran sobrietat 
decorativa i arquitectònica. 
L’element més destacat és el 
campanar.

Emplaçament: Davant del 
castell de la Torre de Clara-
munt. Al nucli urbà.

ESGLÉSIA DE SANT JOAN

Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

El Pla de les Sitges del Camaró, tot i ser un 
dels jaciments de l’Anoia més citat i conegut, 
no ha estat excavat de manera sistemàtica. 
Les intervencions arqueològiques puntuals 
que s’hi han realitzat tan sols han permès te-
nir una visió parcial del jaciment. Es pot afir-
mar que hi ha un conjunt de sitges i d’algunes 
estructures relacionades amb aquestes que 
foren amortitzades entre la segona meitat del 
segle II aC i finals de la primera meitat del 
segle I aC.

Emplaçament: Crta.BV-2133, al km.0,700 a 
banda i banda de la carretera

 

Doma clàssica

Rutes a cavall

Poni Games

Salt

Volteig

Pupil·latges

f incaserraburges@gmai l . com

facebook .com/F incaSerraBurges @f incaserraburgesof ic ia l
698.895.84 1

Turisme sostenible

Pla de Cal Vilaseca · La Torre de Claramunt
Tel. 696 409 819 - 665 413 432

Tranquil·litat · Confort · Natura · Piscina 
Materials saludables · 100% energies renovables

L’església de Sant Salvador d’Espoia és un edifici romànic, datada al segle 
XII, amb algunes modificacions posteriors. La seva estructura és simple, 
amb una sola nau encapçalada a llevant per un absis semicircular, que 
s’uneix al cos principal mitjançant uns ressalts simples. L’aparell construc-
tiu, que acusa les reformes de la restauració, és fet amb blocs de pedra de 
diverses mides. Sobre el mur del final de l’església hi ha el campanar d’espa-
danya. Aquest mur està unit a les cases veïnals. L’aixecament de la teulada 
i  la fortificació de l’església és del segle XVII. L’interior de l’edifici és sobri, 
amb una volta de canó reforçada per dos arcs torals, i un absis semicircular 
obert per una finestra esqueixada a la capçalera. L’altar que presideix l’absis 
és un carreu de pedra rectangular sobre una base de maó.

Emplaçament: al nucli antic de Vilanova d’Espoia.

SANT SALVADOR D’ESPOIA

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 la Torre de Claramunt



          Tel. 93 804 91 64 
info@grupjardi.com

www.kubbdeliris.cat 

NOU HORARI
Dimarts a diumenge 

de 13 a 16 h
Divendres i dissabte 

de 20 a 23 h

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

Obert cada dia 
a partir 

de les 19h i 
els migdies de 

dissabte i 
diumenge

938 03 18 64

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Migdies de dilluns a 
diumenge obert 
Dimarts tancat

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)

Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA

Reserva tu asado con
3 horas de antelación

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

Restaurant

TROBA EL TEU MENÚ

RESERVES 93 806 05 55

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

GUIA DE RESTAURANTS

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Avinguda del Mestre 
Montaner, 60

Tel. 938 03 27 50
Igualada-Barcelona

Menú diari
Encàrrec i domicili



ET CANCEL·LEM TOTS ELS DEUTES 
GRÀCIES A LA LLEI DE LA

2a  OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Tel. 688 750 641 
info@alcantaramoreno.com 
www.alcantaramoreno.com 

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

c/Sant Magí, 2, 2n-2a - Edi�ci Central
08700 IGUALADA
barogalvez@icab.cat

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

Civil: Herències, Immobiliari, Contractes, Família. 
Mercantil: Societari, Concursal, Empresa i 

Segona Oportunitat. Laboral, Penal, Fiscal, Administratiu, Urbanisme.
Sinistres i Accidents, Consum, Bancari.

    Av. Barcelona,  56 ·  08700 · Igualada
    Tels. 93 804 61 00 -  93 804 69 62 – Fax 93 804 53 81

    e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

Tel. 93-8055686  Fax. 93-5457470
Mòbil 649871940

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

Víctor Morera Sandiumenge
Rambla General Vives, 11-13, 1º 1ª  08700 Igualada (Barcelona)
Telf/Fax. 93.803.41.65      victor.morera@advocatsmorera.com

Contractes, Arrendaments (rústics i urbans), Dret 
Successori (herències i testaments), Dret de Família, 

Reclamacions de Quantitat, Dret de la Circulació.

BUFET MATAMALA, advocats
 Jordi Matamala Cunill
Blanca Solano Dalmau

C/ Cardenal Lluc, 9, 3r - 08242 - Manresa 
Tel. 93 872.35.67   -  Fax. 93 872.8742

 

 
 · Advocats i assessors. 

· Dret Civil i Penal. 
· Gestoria Fiscal, 

Laboral i Comptable. 
· Especialistes en gestió 
de deutes i impagats.

 info@calzadaadvocats.com
 622.485.660

www.calzadaadvocats.com

VILARRUBIAS
 & MARTÍ

Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave 
628054099

Amparo Martí Gimeno 
649747122

DRET CIVIL:
- desnonaments

- contractes arrendaments i 
compravenda

- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i 

monitoris

DRET DE FAMÍLIA:
- divorcis i parelles de fet
- incapacitacions i tuteles

advocats i assessors

 ANDRÉS IGLESIAS
Advocat

 ·Dret de la Segona 
Oportunitat

·Concurs de creditors

 Passeig de Veredaguer 40, 
1a planta

 IGUALADA

Tel. 93 805 39 39
 iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

GUIA LEGAL

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra 
bancs: Index revisió IRPH, 
despeses de la hipoteca, 

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

Per més informació, 
truca’ns al: 629 77 31 01

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certificat eficiència energètica

Des de juny de 2021 és obligatori en tots els casos el 
certificat d’eficiència energètica quan es ven un habi-
tatge davant Notari, derogant la normativa anterior 
de 2013. Només es podrà renunciar en casos en què el 
comprador no sigui consumidor/usuari, o bé l’objecte 
de la venda no sigui un habitatge, i en el cas de no apor-
tar-se el dia de la signatura s’haurà de fer a posteriori 
per poder inscriure’s al Registre de la Propietat.

Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Tossuderia deguda probablement a la rudesa de la pròpia closca / 2. 
Reclamaré la lleona. Espinada de porc, que és feta com de biga / 3. La meitat d’aquí. Posem 
que parlo, com el cantautor, de tots els mals dels culers. NIF sense fiscalitzar / 4. Ni més ni 
menys que un. El que més ho nega n’és el més sospitós / 5. Un gripau a la platja de la llufa. 
Vi que per a l’anglès és el més / 6. L’eterna còpula. La comarca catalana més generosa en 
prats. Punt de fusió de fluids / 7. Obté un guany per l’insòlit mètode de l’obvenció. Hàbil 
a confondre les dretes / 8. És a l’aire com a la roda el rotífer. Sempre es pot arrissar més / 
9. Visar sense vocalitzar. Pesades, apegaloses, com les típiques cosines mones / 10. Caps 
perquè els velers veïns sàpiguen on sou. Del dia visible / 11. El franc. Un paperet groc a la 
porta de la nevera. De cara a barraca / 12. El pati del patriarca. Fòtil amb tirada a apare-
llar-se / 13. Idioma oriental que es parla a xarrups. Escollit com a l’Edat Mitjana.

VERTICALS: 1. Pels amants de la muntanya sense esforç representa una gran atracció. 
Conjunt de roba de navegació / 2. Hidrocarbur enfilant-se alqueria amunt. Cadireta per a 
nadons amb orinal inclòs / 3. Extrems de l’Sporting. Peix de mirada aquosa, també anome-
nat guineu. S’acaben la carn / 4. Instrumentista especialitzat en música de combat. Abans 
de degollar-lo era ràpid, aquest insecte / 5. Se sol comparar amb ara. Càstig amb una 
punta de fruïció. Al peu de la lletra / 6. Reconducció pel recte camí. Cementiri no apte 
per a amants de llenties / 7. La vibratòria. Rosegades. Estranyament tip d’un pit rebregat 
/ 8. Omnipresent en versió moderna. És a Neró com a en Monzó el monzonià / 9. De les 
parelles d’elements botànics. Trien incomprensiblement nitrat de potassi / 10. Al centre 
de la vega. Arrabassat d’aquell racó on el sostre es fa estret. Article de primera necessitat 
masculina / 11. Només es deixen vestir per noies solteres. Si fa riure no és perquè vulgui / 
12. Conxorxes metal·lúrgiques. Zona de Premià on viuen els germans Dalton.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Alejo Juvencio

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

1                         
2                        
3                       
4                        
5                     

6                     

7                      
8                    

9                     
10                        
11                       
12                        
13                      

T E S T A R R U D E S A 

R U G I R E   B I G A L 
A Q   M A D R I D   N Z 

C L U B   R A C I S T A 

C A L A P E T   M O S T 

I   L L U Ç A N E S   G 

O B V E N   D E S T R E 

  A E R I F E R   R I S 

V S R   C O S O N E S   

E S T A I S   N I T I D 

L E   P O S T I T   B A 
A T R I   A P A R E L L 

M A N D A R I   E L E T 



Octubre
22: Marc; Maria Salomé;  Nunila i Alòdia.

23: Joan de Capestrano; Servand i Germà; Oda. 
24: Antoni-Maria Claret; Martirià.

25: Mare de Déu de la Bonanova; Crisant i Daria.  
26: Llucià i Marcià; Rústic; Viril; Evarist.

27: Florenci; Gaudiós  
28: Simó; Judes; Silvi; Ciril·la 

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
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Marta Estany Morera
(1937-2020), vídua de Josep Llobet Bisbal

Va morir el 26 d'ocubre de 2020, a l'edat de 83 anys a la Residència Mare Marcelina de Verdú, 
com a conseqüència de la Covid-19. Un any després, la seva família: fill Josep Antón i filles 
Marta i Susanna, nora Moni i gendre Manuel, nets Marc, Anna i Jan i tots els altres 
familiars, faran un acte en memòria i record seu al Tanatori d’Igualada, el proper dimarts 
dia 26 d'octubre a les 12:00. 

Agraïm per avançat la vostre presència. 

Igualada, octubre de 2021

En record de:

ESGLÉSIA / LA VEU 

Diumenge vinent, 24 
d’octubre, se celebra 
la col·lecta de la Jor-

nada Mundial de les Missi-
ons (el DOMUND) aquest 
any, amb el lema «Explica 
el que has vist i sentit». És 
el dia en que tota l’Església 
reflexiona i prega pels mis-
sioners i col·labora amb la 
seva labor amb una col·lecta 
mundial. 
L’any passat els igualadins 
a través de la col·lecta del 
DOMUND, realitzada en 
els temples i parròquies de 
la ciutat, va sumar 5.918,54 
euros. Al total dels fidels 
del Bisbat de Vic pujà fins 
a 44.872,61 euros i, al con-
junt d’Espanya, 13.677.596 
euros.
El 55% de la col·lecta va 
destinada a les despeses or-
dinàries de 1.116 diòcesis 
considerades territoris de 
missió, en els llocs més di-
fícils del planeta; un 10% a 
possibles emergències i un 
35% a projectes en territoris 
de missió: educació, sani-
tat, alimentació, formació, 
evangelització…
Enguany la campanya del 
DOMUND té un toc juve-
nil amb un vídeo que està 

protagonitzat pels joves. 
Cinc joves de diferents llocs 
d’Espanya que compartei-
xen un mateix sentiment: 
el seu afecte per la missió. 
A més, per exemplificar la 
universalitat de la missió de 
l’Església, el Full Diocesà de 
Vic-Solsona inclou aquest 
proper diumenge el testimo-
ni d’un missioner català al 
Perú i el testimoni d’una re-
ligiosa filipina a Catalunya.
Per mitjà de la nova versió 
de la pàgina http://www.
domund.es que les O.M.P 
(Obres Missionals Pontifí-
cies) acaben de publicar, es 
podran seguir els testimo-
nis i més informacions de la 
campanya d’enguany.

DOMUND 2021: jornada 
mundial d’ajuda als 
missionersE l camí de la sinodali-

tat és el camí que Déu 
espera de l’Església en 

el tercer mil·lenni.» El sant 
pare Francesc va pronunciar 
aquestes paraules l’any 2015 
en un discurs en ocasió del 
50è aniversari de la institu-
ció del Sínode de Bisbes, un 
dels fruits del Concili Vaticà 
II. I ara el Papa aboca tota 
l’Església a fer el camí sino-
dal participant en la fase pre-
paratòria diocesana de tot el 
procés que durà a l’assem-
blea del Sínode de Bisbes del 
2023, en la qual participarà 
una representació de prelats 
del món sencer.
El camí sinodal proposat per 
Francesc vol fer palès que 
no n’hi ha prou amb refle-
xionar sobre la importància 
que tota l’Església camini 
unida -això és el que signifi-
ca la paraula «sínode»-, des 
de les claus de la comunió, la 
participació i la missió; sinó 
que ell desitja posar en camí 
tota l’Església, per a viure 
en tots els seus àmbits -diò-
cesi, parròquia, comunitats 
religioses, moviments, as-
sociacions- l’experiència de 
caminar junts, de viure en la 
nostra pròpia carn tot el que 
això aporta d’alegria
i repte, de dificultat i espe-
rança, d’unitat i amor, de 
ferides i intuïcions, de ca-
mins oberts i de conversió.
Aquest itinerari s’ha de fer 

sempre a la llum de la Pa-
raula de Déu, sabent que 
l’Esperit Sant guia l’Església.
Caminar junts significa estar 
disposats a l’escolta del ma-
teix Esperit, restant oberts a 
les sorpreses que certament 
ell prepararà per a nosaltres 
al llarg del camí.
El dinamisme propi d’aquest 
itinerari ens demana dei-
xar-nos educar per l’Esperit 
en una mentalitat veritable-
ment sinodal, entrant amb 
audàcia i llibertat de cor en 
un procés de conversió, sen-
se el qual no serà possible la 
«perenne reforma de la qual 
l’Església mateixa, en quant 
institució humana i terrenal, 
sempre té necessitat» (UR, 
6).
En un món dividit per les 
dissensions i les discòrdies, 
on les nacions i pobles són 

incapaços de proposar un 
projecte compartit, l’Esglé-
sia és cridada, ara com sem-
pre, a viure la seva identitat 
més pregona: «L’Església és 
en Crist com un sagrament, 
o senyal i instrument de la 
unió íntima amb Déu i de 
tot el llinatge humà» (LG, 
1). ¿Ens ho creiem, això? 
¿Serem capaços de practi-
car, encara més, la unitat en 
la diversitat? Ens posarem 
junts a l’escolta de l’Esperit? 
Sens dubte, posar-nos en 
camí junts, vivint el camí 
sinodal proposat, és un sig-
ne profètic. Viure la comu-
nió, compartint els dons que 
hem rebut en la participació 
i el diàleg, és condició neces-
sària per a viure la missió.

Romà Casanova
Bisbe de Vic

El camí de la sinodalitat



Les fractures den-
tals són ruptures 
o caigudes d’una 

dent o de part d’ella a 
causa d’un cop o trauma.

Aquestes fractures poden es-
devenir tant en dents tempo-
rals com en permanents. La 
causa més comú d’una frac-
tura dental són caigudes, es-
ports de contacte, accidents i 
cops sobre les mateixes.

Altres causes són les càries 
molt avançades, una gran 
descalcificació de la peça, 
desgast, desmineralització o 
un hàbit d’apretament dental 
diürn, nocturn o ambdós.

Hi ha varis tipus de fractures 
i es classifiquen en funció de 
la profunditat de la mateixa, 
és a dir, si només afecta a la 
corona de la dent o si afecta a 
corona i arrel.

Es diu que és una fractura no 

complicada si només afec-
ta a la corona arribant no-
més a l’esmalt, i la fractura 

complicada que pot ser més 
profunda arribant a dentina 
o inclús al nervi, generant 
molt més dolor.

El tractament també varia 
en funció d’aquesta profun-
ditat, necessitant només una 
reconstrucció en casos més 
superficials o endodonciant 
la peça (tractament de nervi) 
quan la fractura està propera 
i afecta al nervi de la mateixa.

Hi ha casos en què és tant 
extensa la fractura que poste-
riorment cal una funda per 
poder reparar-la.

Si la fractura afecta a l’arrel 
de la dent, moltes vegades no 
es pot recuperar i cal proce-
dir a l’extracció dental.

A part de les fractures també 
ens podem trobar peces fisura-
des. En ocasions passen desa-
percebudes, ja que visualment 
no s’observa cap falta de tros 
dental. Poden ser asimptomà-

tiques i passar desapercebudes 
durant molt de temps o ser do-
loroses als canvis de tempera-

tures i a la masticació (també 
en funció de la profunditat de 
la fisura).

Si les fisures no generen cap 

molèstia, es poden controlar o 
podem segellar la superfície de 
l’esmalt per evitar molèsties.
En canvi, si hi ha molt dolor, 
és probable que sigui pro-
fund afectant el nervi i sigui 
necessari tractar-lo, tot i que 
cal avisar que sovint té mal 
pronòstic i moltes vegades 
s’acaba perdent la dent.

Per últim pots patir el que 
s’anomena una avulsió. 
Es produeix quan degut a 
un cop sec sobre la dent i 
aquesta es perd.

En aquest cas, si la dent és 
de llet no es torna a reim-
plantar, ja que la peça nova 
que sortirà substituirà la 
nova i a vegades reimplan-
tar-la suposa que la nova 
pugui tenir problemes 
posteriors per erupcionar 
correctament.

Si la dent és definitiva, és 
important que es recuperi 
aquesta dent, es posi en su-
ero, llet o saliva sense ma-
nipular-la massa i acudei-

xis al dentista d’immediat 
per reimplantar-la. S’esti-
ma que si passen més de 2 
hores, l ’èxit posterior de la 
reimplantació baixa en pi-
cat i pot fracassar el tracta-
ment.

El dentista reimplanta la 
dent i la ferulitza amb les 
peces contigües, tracta el 
nervi i li fa controls radio-

Fractures dentals
Dra. Eva Marcè. i Dra. Mariona Sagarra.

CENTRE DENTAL MARCÈ I SAGARRA. 
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lògics de seguiment.
Principalment, per evitar 
fractures dentals hauries de:

- Mantenir un bons hàbits 
d’higiene bucodental per 
evitar càries i la desminera-
lització de l’esmalt dental.

- Realitzar revisions peri-
òdicament al dentista per 
diagnosticar i tractar pre-
coçment lesions de càries, 
fisures, desgasts o desmine-
ralitzacions.

- Vigilar amb l’ús que do-
nem a les nostres dents. No 
utilitzar-les per obrir enva-
sos, ni per tallar fils o altres 
objectes, vigilar amb els ali-
ments durs…

- Posar-se una fèrula de des-
càrrega a les nits si les apretem.

- Posar-te un protector bu-
cal si practiques algun es-
port de contacte.
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

 llits articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 - 
IGUALADA
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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 22:
JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DISSABTE 23:
BAUSILI

Born, 23

DIUMENGE 24:
BAUSILI

Born, 23
(9:00- 22:00)
CASAS V.
Soledat, 119

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 25:
PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

DIMARTS 26:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIMECRES 27:
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIJOUS 28:
LA CREU

P. de la Creu, 7



Jordi Solà
President de TIC Anoia i organitzador de TEDx Igualada

“Hem exhaurit les entrades de TEDx Igualada 
en poc temps i molta gent s’ha quedat fora”

  Jordi Puiggròs @jordipuiggros67
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Espai patrocinat per:

Què us ha impulsat a crear el TEDxIgualada? Per 
què és necessari?

Som seguidors de les xerrades TED, del seu con-
cepte com a xerrades curtes que acullen persones 

de qualsevol àmbit de coneixement, o de qualsevol cultura 
per difondre idees i inspirar converses interessants. I també 
creiem en Igualada, la seva gent i el seu potencial. Tots vam 
coincidir que associar TED a la nostra ciutat tindria un im-
pacte positiu per posar-nos al nivell d’altres ciutats d’arreu 
del món aportant idees importants, interessants i úniques. 
Ens ho està demostrant la quantitat de persones involucra-
des en organitzar, participar, patrocinar, col·laborar o assistir 
a l’esdeveniment. Li estem destinant molt de temps i esforç, 
però la resposta que estem rebent, compensa la dedicació. 

TEDxIgualada vol mostrar idees potents i actuacions excep-
cionals per influir positivament en el nostre entorn. Pretén 
promoure l’aprenentatge, la inspiració i el debat al voltant de 
temes rellevants, propers i d’actualitat.

Creieu que en el nostre territori hi ha un dèficit de debat 
sobre temes rellevants?

Sembla que sí. A Igualada tenim iniciatives molt interessants 
com el Tech&Drinks, els Dimarts Disruptius o les sessions 
d’Auga on conviden ponents experts en diferents temes i re-
alment tenen força èxit de públic. A TEDxIgualada, per ser 
la primera edició, hem exhaurit les entrades en poc temps i 
molta gent s’ha quedat fora. D’altra banda també tenim vo-
luntaris i ponents interessats en participar des del rereesce-
nari i tot això vol dir que n’hi ha d’interès.

Veig que en la primera edició voleu parlar una mica de tot: 
tecnologia, cultura, societat... No és un risc que les conclu-
sions siguin poc concretes?

Aquest és el repte. Tots podem conversar al voltant de qualse-
vol tema, sigui aportant o descobrint. Per això tots els TEDx 
proposen un tema que serveix de fil conductor, d’inspiració 
sobre el que giren les conferències. Així promovem diferents 
punts de vista depenent de l’àrea de coneixement o l’experi-

ència dels ponents convidats. Aquesta varietat al voltant d’un 
tema pretén inspirar converses i reflexions en el públic. No 
aspirem a treure conclusions, només despertar l’interès i 
suggerir. En aquesta primera edició el tema és “Versions” on 
explorarem idees sobre versions en diferents àmbits, des del 
tecnològic fins al cultural; des del social fins al més personal.

Què heu buscat, a l’hora de seleccionar els ponents?

Varietat i sobre tot persones amb un assoliment destacat, 
amb bon caràcter, predisposades a treballar de valent per 
preparar la seva xerrada i a viure una experiència TEDx des 
de l’escenari. Des del primer moment tenim oberta una crida 
a ponents a través de la web on s’hi poden presentar, sigui en 
nom propi o prescrivint ponents, per participar en TEDxI-
gualada. 

Estem treballant en una llista variada de persones expertes 
en diferents àmbits de coneixement, pensadors, creadors, in-
ventors, artistes, científics, empresaris o activistes. Tenim po-
nents especialment amants de les xerrades TED que havien 
imaginat participar alguna vegada en una d’elles i ara ho fan 
per primera vegada des de la nostra ciutat.

En la vostra presentació de l’esdeveniment parleu “d’espec-
tacle”, però també de “programa de conferències”. Aquesta 
és una de les característiques del moviment TED?

Sí. Podem dir que és un “espectacle de conferències”. No en 
va, els oradors es preparen intensament les seves xerrades 
amb suport dels nostres entrenadors TEDx d’oratòria i ex-
pressió corporal, l’actriu Xènia Castelltort i el periodista Jordi 
Gràcia. Volem que les seves idees es comuniquin adequada-
ment i tinguin impacte en el públic.

TEDxIgualada, també és l’experiència que es viu al voltant de 
la seva organització i participació totalment voluntària on hi 
participen persones de diferents àmbits que mai havien coin-
cidit i ara s’organitzen per promoure l’esdeveniment. 

Quan s’hagi acabat, quin és el següent pas? Què es farà 
amb les conclusions que se’n treguin?

L’esdeveniment més enllà de ser una conferència de la qual 
se’n treguin conclusions vinculants, pretén inspirar el públic, 
generar idees amb impacte en la societat i crear comunitat. 
Un cop l’acte de TEDxIgualada hagi acabat, caldrà subtitular 
a l’anglès les xerrades i fer-les arribar a l’organització de TED 
perquè les publiquin en la seva plataforma que té més de 20 
milions de subscriptors. Per fer-nos una idea del seu impac-
te, cada segon es visualitzen 17 xerrades TED al món. Tam-
bé preguntar als assistents sobre la seva experiència a través 
d’una enquesta per millorar i superar les exigències de TED.

A Igualada i l’Anoia hem tingut gent amb bones idees. 
Què falta per poder veure-les amb pràctica? Creure-hi 
més? Inversors? Un cop de mà de les institucions?

Per a TEDxIgualada les idees són la força que dóna força a la 
cultura humana, són patrons d’informació que ens ajuden a 
entendre i navegar pel món. Més enllà de respondre a la vo-
luntat de realitzar alguna cosa o tirar endavant cap pla, pro-
jecte o patent, volen despertar la curiositat, obrir la ment i 
despertar inquietuds que pot ser algun dia esdevinguin grans 
projectes nascuts de la comunitat. Per això no es permeten 
xerrades corporatives, ni polítiques, ni religioses. 

Darrere del TEDxIgualada hi ha un grup de gent molt in-
volucrada en el sector TIC i les noves tecnologies. Podríem 
posar TICAnoia com un exemple de què pot donar de si 
posar en comú idees i defensar-les per un benefici comú?

TEDxIgualada es va promoure des de la Comissió d’Esdeve-
niments de l’associació i més concretament per la insistència 
del David Regordosa i l’empenta de l’Stephanie Marko, però 
no volem que sigui patrimoni del nostre col·lectiu. Igual que 
les TIC són transversals i estan presents arreu, des de l’orga-
nització tenim clar que TEDxIgualada és un esdeveniment 
des de i per a la comunitat, una experiència oberta a tothom 
i on tothom hi pugui sumar i participar.

Abans deien “Alto, esto es un atraco”. Ara t’embarga el Tribunal de “Contes de por” o t’esquilen amb la factura elèctrica. I tots “enram-
pats” pel corrent. Fa poc, a la capital que per la seva Presidenta és Espanya, aplaudien qui millor els representa: el rei i a la “cabra de la 
Legion” mentre xiulaven i insultaven el President del govern espanyol. I això que  aquest parla de “concòrdia i diàleg” mentre reafirma 
la “unitat territorial”. Abans les cabres “tiraban al monte” quan no els sortia el que volien. Ara el “Nobel de la Presley” diu que la gent 
ha d’aprendre a votar. Són del “morro fort”. I ja no només es barallen a les institucions, on s’ha canviat el respecte per l’insult i la nego-
ciació per la intransigència, sinó que també es persegueix “el noi de la dessuadora carbassa, el fotoperiodista valent, el raper imprudent 
o el català que vol ser independent”. Alguns tenen escopeta, o influeixen a qui les tenen però, ni tenen vergonya, ni accepten els que 
pensen diferent. Machado deia que “un dels dos bàndols et gelarà el cor”. Així són molts els que encara esperen la primavera i no se’ls  
acaba mai l’hivern.

L’Escorxador i l’Ateneu Igualadí seran els espais de la primera edició del TEDx Igualada, que tindrà lloc demà 
dissabte. Un original format per debatre noves idees, i influir positivament en el nostre entorn.


