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La consulta popular de diumenge a Jorba va tenir una altíssima participació i un gran rebuig al polígon del Pla Director.   PÀGINA 27 

Més de 16.000 anoiencs marxen cada 
dia a treballar fora de la comarca
Baixa l’atur 
i creixen els 
a�liats i llocs 
de treball, però 
són més els que 
marxen fora, 
que els que es 
queden

  PÀGINA 33

Carme, 
Miralles i Orpí 
elaboren un Pla 
Estratègic

Fotos de tots 
els equips del 
Club Bàsquet 
Igualada

  PÀGINES 39 A 47

La indústria 
segueix perdent 
pes en l’economia 
comarcal

  PÀGINES 8 I EDITORIAL

Jorba tampoc no vol el polígon industrial i 
deixa l’entorn de l’aeròdrom com a única opció

  PÀGINA 37

Santa Coloma 
celebra la 7a 
edició del Som 
Terra de Safrà
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“ L o s  d í a s  PORCELANOSA”
d e l  1 5  d ’ o c t u b r e

a l  5  d e  n o v e m b r e

¡Descomptes Excepcionals!

-1
a les 03:00AM seran les 02:00AM

Dissabte, canvi d’hora



L’EDITORIAL

I ara, què?
D esprés d’Òdena i Vilanova, Jorba també 

va dir diumenge -i molt clarament- que 
no vol polígons industrials en el seu 
terme municipal. És evident que tal si-

tuació deixa el Pla Director Urbanístic d’Activitats 
Econòmiques de la Conca d’Òdena en gairebé paper 
mullat -tres de les quatre propostes inicials s’han 
tombat- i això que des 
de totes les institucions 
-o quasi totes- s’insisteix 
una i altra vegada en la 
necessitat de dotar-nos 
de més sòl industrial, 
específicament de grans 
dimensions. 
És veritat que la Genera-
litat tindrà ara la darrera 
paraula, perquè té, llei en 
mà, la disposició de tirar 
endavant aquest projec-
te, emparaulat solemnement en presència d’alcaldes, 
empresaris i sindicats de l’Anoia en temps del conse-
ller Josep Rull. Però seria molt, molt complicat d’en-
tendre que el Govern de Pere Aragonès pari més els 
ulls en un territori que li ha negat la seva proposta. 
Queda encara la zona propera a l’aeròdrom, de mo-
ment adormida per bé que des de fa anys moltes són 

les veus que, ben mirat, veuen allí un espai al costat 
del nus de l’A-2 i la C-15 que tindria moltes possi-
bilitats. Però, davant els precedents, el panorama no 
convida gaire a l’optimisme. 
És evident que la forma d’entomar el Pla Director ha 
grinyolat. El debat s’ha creat tard i malament, més 
enfocat en la desconfiança que genera l’opinió pú-

blicada que no, proba-
blement, en la reflexió 
de l’opinió pública. 
Bona part de culpa és 
la distància, cada ve-
gada més enorme, que 
separen les instituci-
ons polítiques -també 
econòmiques i sin-
dicals, sí, també- de 
la societat. S’ho han 
guanyat a pols, si bé el 
que hi perd, a la cap i 

a la fi, és el territori. Tard o d’hora, tots.
Al mateix temps, sorgeixen dades cada vegada més 
concloents que aquesta comarca esdevé un dormito-
ri de treballadors que, diàriament, han de buscar-se 
la vida lluny de casa. Sense un transport públic de 
qualitat i sense carreteres del segle XXI. Anem arre-
glats. I ara, què? 

La forma d’entomar el Pla 
Director ha grinyolat. El debat 
s’ha creat tard i malament, més 
enfocat en la descon�ança que 
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Arnaldo Otegi, coordinador gene-
ral de Euskal Herria Bildu, va de-
clarar que “ Volem traslladar-vos el 
nostre pesar i dolor pel vostre sofri-
ment. Sentim el vostre dolor i des 
d’aquest sentiment sincer a�rmem 
que no s’hauria d’haver produït mai. 
Ningú pot sentir-se satisfet que tot 
allò passés, ni que s’hagi allargat tant 
en el temps.”

Ramón Sáez Valcárcel, magistrat 
recentment nomenat pel Constituci-
onal havia dit “El CGPJ tenia sentit 
en el sistema judicial espanyol per 
garantir una administració separada 
de la tasca del jutge que ha de po-
der exercir amb independència. El 
problema ha sorgit en l’experiència 
pràctica i possiblement estem assis-
tint a fenòmens de descomposició 

institucional i s’haurà de pensar en 
fórmules de recanvi o fórmules juri-
dicopolítiques que permetin millo-
rar i generar més consensos”

Pablo Casado, líder del PP, ha re-
clamat a Pedro Sánchez, president 
del govern espanyol, que apro�ti el 
Consell Europeu per impulsar l’ex-
tradició de l’expresident de la Ge-
neralitat Carles Puigdemont, que 
“passeja per països europeus sense 
que el govern d’Espanya faci res i 
gairebé posant espelmes perquè no 
l’extradeixin i a explicar que la justí-
cia espanyola és independent i me-
reix el respecte de la resta de països”

José Manuel Villarejo, excomisari 
de la Policia, va comparèixer a les 
Corts i va dir que “L’Estat em deu 
300.000 euros de l’Operació Catalu-
nya. Em deien: Avança’ls tu i ja ho 
trobarem. Em demanaren �ns i tot 
que avancés 500.000 euros quan es 
va avariar un servidor secret que hi 
havia a Telefónica per a accés de la 
Policia i la Guàrdia Civil”

Manuel Marchena, President de la 
Sala Penal del Tribunal Suprem, va 
respondre a la carta de la Presidenta 

del Congrés de Diputats, recordant-li 
que “no s’inclouen entre les funcions 
del Tribunal Suprem assessorar al-
tres òrgans constitucionals referits 
als termes d’una sentència ja ferma.”

Quim Torra, expresident de la Ge-
neralitat, ha recordat la deriva judi-
cial que el va inhabilitar implantava 
un mal precedent “Si alguna cosa 
m’ha dolgut ha estat l’absoluta man-
ca de solidaritat antirepressiva dels 
comuns amb el moviment indepen-
dentista. La història ja dirà”. I ara ell 
hi ha afegit “Per mi, tot el suport a 
Alberto Rodríguez”

Vicenç Partal, periodista, ha dit “La 
por arriba a Madrid. Era sols qüestió 
de temps que la maniobra d’exter-
nalització de la repressió política en 
mans de la justícia es giràs a Espa-
nya, també, contra el PSOE”

Ione Belarra, Secretària General 
del partit, ha dit que “L’espai con-
federal de Unidas Podemos sol·li-
cita una reunió urgent de la mesa 
de seguiment de l’acord de coalició 
entre el PSOE i UP. Necessitem 
abordar la gestió i execució dels 
compromisos de coalició.”

A reveure!
Alguns lectors m’han fet arribar la seva es-
tranyesa pel fet que des de l’estiu no escric 
els articles setmanals habituals. Alguns 
�ns i tot m’han dit que els trobaven a fal-
tar, cosa que agraeixo sincerament. Per a 
qui escriu és difícil saber el ressò que tin-
drà l’article entre els lectors. Sobretot als 
començaments tenia la impressió que no 
els llegia ningú. Però a poc a poc m’anaven 
arribant comentaris, alguns per mostrar el 
seu acord, altres per criticar alguns punts 
de vista. A tots els he de mostrar el meu 
agraïment, perquè en tots els casos et fan 
adonar que hi ha algú a l’altre costat o, dit 
d’una altra manera, que no prediques en 
el desert.
Però anem al motiu principal del meu 
silenci. És evident que després d’haver 
passat la covid, les meves circumstàncies 
personals han canviat. A banda de la ma-
laltia –sortosament superada- han quedat 
seqüeles que ningú em sap dir �ns quan  
duraran. I si darrerament ja se’m feia difí-
cil acudir a la meva cita setmanal, aquesta 
di�cultat s’ha anat accentuant amb el pas 
del temps. Escriure setmanalment és una 
experiència força variable. Per això admiro 
els articulistes dels diaris que tenen un 
espai que cal omplir cada dia. A vegades 
redactar un article és la cosa més divertida 
del món, sobretot quan saps què vols dir 
i com ho vols dir. Altres vegades però és 
un deure feixuc perquè no tens les idees 
clares o bé no saps com expressar-les. Un 
altre factor que es fa notar amb el pas del 
temps és la sensació de “dejà vu”, és a dir, 
d’insistir massa en els mateixos temes, que 
acaben per fer-se repetitius.
Amb tot, penso continuar dient-hi la meva 
quan em sembli que pot ser útil una re-
�exió sobre un tema o un esdeveniment 
concret. Per tant, encara que no sigui set-
manalment, procuraré de tant en tant ex-
pressar la meva opinió sobre algun aspecte 
d’aquesta nostra societat tan complexa. 
Cal, però, trobar el moment i la serenitat 
per ordenar les idees i després posar-les 
per escrit.
També crec que és el moment adequat per 
agrair a la direcció del setmanari l’acolli-
ment que sempre hi he trobat. D’una ma-
nera especial agraeixo que en tots aquests 
anys ni una sola vegada se m’ha fet la més 
mínima insinuació sobre el contingut 
dels articles. Treballar amb la certesa que 
podràs expressar les teves idees des de la 
llibertat més absoluta és una mostra del 
tarannà democràtic i respectuós que tant 
trobem a faltar en altres mitjans.
Finalment, agrair als lectors la paciència -i 
en alguns la �delitat- de llegir aquests es-
crits i pels comentaris que d’una manera 
o altra -normalment de paraula- em fan 
arribar; això sol m’encoratja a continuar en 
la mesura de les meves possibilitats i capa-
citats. Així, doncs, com diu la cançó, “no 
és un adéu per sempre”. És un “a reveure!”.
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Sí, emergència lingüística i nacional.
Si us interesseu, poc o molt, per la 
nostra llengua, ben segur que es-
teu al cas de les dificultats amb què 

malviu, fins al punt que salten les alarmes 
amb les dades de la presència i ús del català 
en tots els àmbits: a l’ensenyament, on la 
llengua “pateix” cada vegada més, sobretot 
a la secundària; a la universitat perquè el 
català és substituït sovint pel castellà; en el 
món del lleure juvenil amb tota mena de 
pressions que distancien inexorablement 
els nostres joves de la llengua pròpia; en les 
relacions comercials (contractes, advocats, 
actes notarials), “al món” farmacèutic i la 
sanitat; en fi,  als mitjans de comunicació, 
amb la “invasió” dels canals de televisió 
espanyols; a les plataformes audiovisuals, 
fins avui sense oferta en català, un punt 
clau per al futur de la llengua de què tant es 
parla i se’n parlarà perquè sabem que ens 
hi juguem molt...    
En el nostre entorn, a Igualada, només 
cal parar l’orella per adonar-se de quina 
llengua se sent més pel carrer i arreu; per 
exemple si coincideixes a la porta de les es-
coles, o en espais com el Parc central on 
els centres escolars fan activitats d’educa-
ció física; o com el català gairebé és absent 
segons en quines grans superfícies comer-
cials i en la multitud de petits comerços 
“ètnics” que han proliferat; i no diguem 
en els bars on la llengua del client és sem-
pre al servei de la llengua constitucional. 
Tampoc no me’n sé avenir quan veig que, 
posem per cas, la companyia de seguretat 
d’entitats públiques, com ara a l’Hospital, 
llueixen rètols i llegendes de l’empresa en 
castellà; o empreses de manteniment d’es-

pais i mobiliari públics sense ni un mot en 
català ...
Aquesta “repassada local” té la importàn-
cia que té,  però només volia posar-la de 
mostra per ajudar a il·lustrar la situació del 
català arreu i en tot l’àmbit lingüístic, des 
de Fraga fins a Maó, per a entendre que la 
situació és del tot preocupant, d’emergèn-
cia, considerant allò  que hem apuntat més 
amunt.

Davant l’alarma manifesta per la perillosa 
recessió del català hi ha moviments que 
mostren una sensibilització i preocupació 
per a aturar-la; aquests mesos s’han anun-
ciat i emprès iniciatives, propostes, publi-
cacions  etc. per a invertir la situació (1). 
En aquest sentit  aprofito, modestament, 
per demanar que seguim les convocatòri-
es i ofertes de les entitats que treballen a 
Igualada per la llengua: aneu a les pàgines 
web o blogs d’APLEC, Plataforma per la 
llengua, Òmnium Cultural i la Biblioteca 
Central.

Què hi podem fer? Tothom tenim respon-
sabilitats lingüístiques, tothom hi podem 
fer alguna cosa. En aquest paper no goso 
estendre’m gaire, i tampoc no en tinc cap 
autoritat, però vull remarcar una cosa 
tan poc original com demanar que a casa 
nostra sempre, arreu i tothora fem servir 
la llengua pròpia, de manera decidida i 
amable, demostrant d’aquesta manera que 
reconeixem tots els altres com a conciuta-
dans, com iguals i que els convidem a par-
ticipar de la llengua catalana, la llengua del 
país que els ha acollit o els va acollir, la dels 
seus fills, que ara l’aprenen o l’han apresa.  
Lògicament, però, la situació d’emergència 
“requereix  l’aplicació de mesures excepci-
onals per part dels poders públics” (2) que 
entenem que s’han de basar en el principi 
de discriminació positiva enfront la llen-
gua espanyola i el principi de necessitat i 
utilitat: hem de fer que el català esdevin-
gui necessari i útil per viure a Catalunya. 
Cal esmolar la imaginació.
Al Parlament hi són sensibles i fa pocs dies 
que s’hi ha aprovat una moció que insta el 
Govern a convocar el Pacte Nacional per 
la Llengua, i a plantejar-ho com una qües-
tió d’Estat, que ha de comptar amb la par-
ticipació de la societat civil, entitats i re-
presentants dels àmbits educatiu, cultural, 
empresarial, sindical, periodístic o espor-
tiu... No ens cansarem: ens hi juguem molt.
(1) Dues aportacions: “Emergència lin-
güística a les aules”. Dossier del Diari Ara, 
3.10.2021); “Molt a favor. 57 propostes i 
un Pacte per la llengua” (set autors). Eumo 
Editorial.
(2)  De l’accepció segona de l’entrada ‘emer-
gència’ al Diccionari de l’Enciclopèdia.
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 Què celebres, la castanyada o Halloween?

Castanyada 95,9% Halloween 4,1%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

FRANCESC RICART
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CICLE MÚSICA DE PRIMERA FILA

El Teatre de l’Aurora, l’Escola Municipal de Música i l’Estival de 
Jazz proposen a la ciutat un cicle de concerts de petit format, de 
música de cambra i jazz, �ns a �nal d’any.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

L’ALEGRIA QUE PASSA!
Josep Elias Farré

Diuen que és el circ l’alegria que passa. 
Es una alegria fugissera; no és perma-
nent. Les llums, les músiques, els colors, 
les des�lades, els pallassos, ens deixen 
quan el Circ marxa seguint la seva ruta. 
Llavors, l’alegria que pot proporcio-
nar-nos la gent que cerca el més difícil, 
encara  queda en un no res.
Però, a voltes, en la vida no tot són �ors 
i violes. Recordem que l’any 1979, en 
l’anomenat Circo París,  que era a Santa 
Coloma de Queralt, el pare de família 
fou internat, per malaltia, a l’hospital 
comarcal. Llavors, la mestressa decidí 
venir a aquesta ciutat, fent-se càrrec de 
l’espectacle, Però, aquella mateixa nit, 
un cop acabada la funció, ella morí de 
sobte. Quedaren les seves petites �lles 
totalment desemparades pels emple-
ats. Quedaren uns lleons, que havien 
de mantenir-se. L’Ajuntament cercà un 
carnisser que es fes càrrec d’ells durant 
uns dies... Més que alegria fou la tragè-
dia que passa. 
Sembla que, tot seguit, actuà Angel 
Cristo i es quedà amb aquells animals. 
Males llengües asseguraven que, en lloc 
d’incorporar-los en el seu número, fo-
ren sacri�cats per alimentar les seves 
feres...
Aquests dies actua a Igualada el Circo 
Acuático. És el mateix que  en el mes de 
març de l’any passat, s’instal·là a Santa 
Margarida de Montbui, però la fatalitat 
feu  coincidir amb l’esclat de la covid-19, 
a la nostra ciutat. Cosa que suposà per 
a tothom una greu situació. Ells, per 
normes sanitàries, no podien actuar i 
pel con�nament no podien anar a una 
altra localitat. Van haver de romandre 
unes setmanes a Montbui, però la seva 
situació econòmica fou insostenible i es 
convertir en pidolaires. La bona gent 

del municipi -segons sentírem a dir- els 
comprava uns entrepans i vasos de cafè 
amb llet per ajudar-los...
Ara, estant intentant refer-se. Fins el dia 
de Tots els Sants actuaran a Igualada. 
Esperem que en lloc de la tristesa tornin 
a ser l’alegria que passa!

EL 12 D’OCTUBRE 
QUÈ CELEBREM?
Blai Fontanals Argenter

Jo no sé vostès, però un servidor el 12 
d’octubre, de lluny o de prop, comme-
mora la Festa Major que any rere any se 
celebra al barri de la Font Vella d’Igua-
lada.
Emparat en la meva condició de músic 
ambulant que fa més de quaranta anys 
que professo (com poden compren-
dre, de festes majors i menors n’he vist 
moltíssimes), he de confessar que en 
proporció als  habitants del barri, no 
he trobat mai cap altre lloc que  superi 
en enginy  i esforç -tenint en compte el 
migrat pressupost de que disposen- els 
veïns de la Font Vella.  La seva progra-
mació sempre enginyosa, ha sabut con-
servar l’encant de la festa, la gràcia de la 
tradició i el que és més important, l’es-
perit de companyonia de la seva gent, 
de la gent del barri. 
No obstant tot el que he dit, observo 
amb preocupació que des de fa alguns 
anys i, malgrat que els seus “cònsols” 
lluiten per evitar-ho, la festa passa per 
moments delicats. Des dels guarni-
ments dels carrers �ns als programes 
anunciadors, hom pot observar que el 
temps i la maleïda crisi han obert un fo-
rat en la organització de la festa. Quan 
cito “el temps” amb refereixo a la di�-
cultat per a trobar un relleu a uns orga-
nitzadors que amb gran dosi de sacri�ci 
i coratge, acumulen desenes d’anys de 

servei en pro de l’animació del barri. I 
és que desenganyem-nos, el càrrec de 
“cònsol” que designa a cadascun dels 
organitzadors  és sinònim de molts 
maldecaps i poc lluïment. 
Sóc conscient però,  que la meva con-
dició de sitgetà em dóna un desavan-
tatge a l’hora d’opinar sobre una festa 
igualadina. Espero que els lectors del 
diari i els “consols” del barri m’ho sa-
bran perdonar. Però. si més no, des de 
la meva condició de folklorista amateur 
vull encendre una llàntia a la verge del 
Pilar i una altra als responsables de la 
regidoria de Cultura d’Igualada, perquè 
la festa major del barri de la Font Vella 
no arribi mai a desaparèixer.

BANCS PER SEURE 
A IGUALADA
Joan Coll

Sr Batlle.
Camino bastant pel centre d’Igualada 
perquè m’agrada i faig salut. Trobo que 
és un centre proper i amb molta vida 
social. I que duri! Però noi, la veritat, a 
partir dels setanta ja decanta i un a ve-
gades es cansa, i aquí tenim el proble-
ma: el seure.

Si camines pel carrer de l’Aurora, que 
no té trànsit rodat- i és molt d’agrair, 
procura no cansar-te gaire perquè de 
bancs, ni un. A mi em sembla que in-
tercalats entre la �la d’arbres, procurant 
que no facin nosa als veïns, un banc de 
tant en tant, hi aniria molt bé.
Ara passegem per la Rambla de Sant 
Isidre, de voreres amples. Aquí si et 
canses pots seure a les dues parades de 
bus urbà, perquè de banc, ni un. Si vols 
seure ho has de fer a les terrasses dels 
bars i consumir.
Ara anem a la plaça de Pius XII. Abans 
hi havia quatre bancs, ara només dos, 
els altres suposo que els van treure per 
facilitar l’execució d’una obra privada, 
que per cert, fa més d’un any que està 
parada. L’arbre que molestava, pobret, 
també se’l van carregar. Aquesta racó de 
la plaça, amb el seu sortidor de l’ou com 
balla, sense trànsit rodat, dona gust de 
seure-hi, t’aporta pau.
A la plaça nova creada a costat de Cal 
Font per anar al carrer del Clos, també 
n’hi havia de bancs i em sembla que els 
van treure pel mal ús que en feien la co-
lla de brètols incívics de sempre.
Si us plau, re�exionem-hi! Em penso 
que solucionar-ho tot plegat no és ni 
difícil ni car.
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E n ocasió del Dia de 
les Esquadres, el 
Major Josep Lluís 
Trapero, va reclamar 

dels polítics i de la societat, 
preservar el prestigi dels cos-
sos de seguretat, que són els 
garants de l’ordre públic.

Amb tot el respecte que li tinc al Major dels 
Mossos d’Esquadra, he de dir que no hi es-
tic d’acord o, més ben dit, cal reflexionar al 
voltant del respecte professional que alguns 
rams es mereixen... o haurien de merèixer. 
No es pot demanar que la societat et respecti, 
quan tu no li respectes tots els seus drets. El 
de protesta n’és un.
D’entrada tots els organismes de l’Estat -in-
clòs Hisenda- s’han d’orientar a la protecció 
del ciutadà. En conjunt i individualment. En 
una societat madura i ben organitzada, to-
tes les professions contribueixen al benes-
tar comú. A la nostra societat això no passa. 
Tothom reclama respecte i reconeixement, 
però no sempre es mereix. I en això, els cos-
sos de seguretat, els polítics, els magistrats, 
la premsa, les grans empreses o els sindicats, 
no sempre estan a l’alçada del que s’espera de 
l’exercici de les seves funcions.
Aquesta setmana quatre policies locals han 
estat detinguts per la seva presumpta impli-
cació en el tràfic de drogues i blanqueig de 
diners. O el cas del mosso d’esquadra que s’ha 
demostrat que acusava injustament a un jove 
al qual demanaven mesos de presó sense ha-
ver fet res. Quin respecte li podem tenir a un 
cos -la Guardia Civil en aquest cas- quan es 
dediquen a fer informes policials falsos que 
comporten llargues penes de presó a perso-
nes innocents? O quin prestigi mereixen els 
jutges prevaricadors que les apliquen?

El prestigi personal o col·lectiu cal gua-
nyar-lo cada dia amb un exercici de la pro-
fessó eficient i respectuós, que ens faci sentir 
als ciutadans ben protegits en el cas dels cos-
sos de seguretat. O ben informats en el cas 
de la premsa. O ben defensats en el cas de 
la Justícia. O ben administrats pels càrrecs 
públics.
Després del 17 d’agost de 2017, els Mossos 
es varen guanyar el respecte dels ciutadans 
que ho demostràrem amb clavells damunt 
dels cotxes policials. Malauradament no hem 
trobat altres motius per fer-ho. Mentre do-
mini el corporativisme per damunt del ser-
vei al ciutadà els caldrà reclamar inútilment, 
prestigi i reconeixement perquè no som els 
ciutadans els que l’atorguem, sinó que és un 
intangible que només la bona feina i el servei 
al ciutadà, pot atorgar. Reclamar el contrari 
són falòrnies. 

El prestigi
“Diguem prou. Ningú sense llar”: 
El problema de l’habitatge

JAUME SINGLA
@jaumesingla

En què consisteix el problema 
fonamental de l’habitatge? 
En dir fonamental volem 
apuntar al cor mateix de la 

qüestió, que sembla ser el següent: 
les persones o famílies que no poden 
comptar amb la possibilitat de viure 

de manera permanent sota un sostre digne i que, per 
tant, no poden gaudir de l’experiència de la intimitat 
d’una llar, tendeixen a considerar que la seva humanitat 
no és plenament respectada en la seva veritat i que la 
societat que no malda su�cientment per assegurar-los, 
en condicions equitatives, aquest refugi indispensable, 
els rebutja i els degrada a la condició de ciutadans de 
categoria inferior, ja que els priva d’un sojorn i residèn-
cia públicament reconeguts. Qui no pot indicar físi-
cament on és casa seva, tampoc és capaç d’assenyalar 
amb orgull i en justícia a quina societat pertany, sigui 
en el país d’origen, sigui en un país d’acollida. I qui, per 
circumstàncies econòmiques, socials o legals, no ha re-
eixit a fer-se un racó habitable que el reconegui com 
a membre real de la localitat que trepitja, ¿com podrà 
tenir la percepció que els drets humans i la justícia èti-
ca més elemental marquen la qualitat de vida humana 
d’aquella societat? 
Primer concepte important, doncs, a valorar: el de do-
micili. El segon n’és, justament, l’oposat: el de sense-sos-
tre.  Les èpoques de bonança econòmica limitaven el 
concepte de sense-sostre als rodamóns, a les persones 
que instal·laven quatre cartrons en qualsevol aixopluc 
d’un edi�ci o plaça per passar-hi la nit. La crisi econò-
mica causada per la pandèmia i els problemes globals 
del món ens han obligat, emperò, a estendre el concepte 
a realitats més complexes i més actuals: persones des-
nonades sense on anar a raure, famílies que no poden 
pagar un lloguer per manca d’ingressos, nouvinguts 
que legalment no poden signar un contracte, dones 
maltractades que fugen del domicili propi, víctimes de 
catàstrofes naturals que han perdut casa i medi de vida, 
perseguits o represaliats políticament que han hagut de 
sortir del seu país, migrants i refugiats en cerca de con-
dicions de vida dignes, menors no acompanyats que 
arriben a la majoria d’edat, etc., etc. El nombre de rea-
litats sense-sostre és massa ampli perquè un país pugui 

sentir-se orgullós de la seva política pública d’habitatge 
social i acollidor. El problema, per tant, és en si greu, ex-
tens i urgent, i requereix una presa de consciència clara 
per part dels poders públics i la priorització de recursos 
econòmics i de projectes en l’atenció a aquesta situació.
I el tercer concepte a proposar prové del món jurídic: 
el de legalitat. El mateix ordenament jurídic d’un país, 
que regula el dret a la propietat privada, les relacions de 
compra-venda i les condicions de lloguer d’habitatges, 
poden constituir – com sovint és així – un obstacle legal 
insuperable per a moltes persones. En el cas, per exem-
ple, dels immigrants, es constata que la mateixa legisla-
ció estatal crea barreres més dures que les físiques, en 
impedir que tota persona que de facto viu en un país 
pugui fer ús del seu dret, com a persona, a un habitatge 
mínimament digne. El document de la Taula del Tercer 
Sector Social de Catalunya que denuncia aquesta situ-
ació pel que fa a la llei espanyola d’estrangeria es titula, 
justament, Fronteres de paper (https://www.tercersec-
tor.cat/sites). Des de Càritas Catalunya s’espera, per 
tant, que el nou reglament que regula l’aplicació de la 
llei d’estrangeria vagi cremant, en la pràctica, els papers 
que neguen un habitatge a les persones sense accés a 
la documentació o�cial requerida. Però també cal una 
reforma radical d’aquesta llei en si i una decidida aposta 
de la Unió Europea per establir un marc legal comú que 
anteposi la reivindicació que ningú es quedi sense llar 
a altres consideracions, per molt legítimes que puguin.
Partint d’aquest triple concepte: domicili, sense-sostre 
i legalitat, Càritas llençarà el 31 d’octubre la campanya 
de conscienciació que anomena Diguem prou! Ningú 
sense llar. Amb ella pretén oferir-se com a altaveu de 
les realitats diverses de tantes persones i famílies sense 
sostre que malviuen encara a casa nostra sense poder 
digni�car la seva existència amb l’aixopluc d’una llar 
habitual. I, d’altra banda, Càritas també demanarà a 
les institucions i a les persones de bona voluntat que 
contribueixin al �nançament dels projectes amb què 
treballa per assegurar una llar d’acollida temporal o 
un habitatge digne per a alguna d’aquestes múltiples 
realitats sense-sostre que ens corsequen. Se’t demana, 
doncs, lector/a, que aportis a Càritas una part del teu 
cor sensible i generós, pel bé de tantes persones que ho 
necessiten. 
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Octubre de 2005.- L’acte, ce-
lebrat al Centre Unió Agrícola 
d’Òdena, va començar amb la 
signatura del contracte, entre 
el Delegat del Consorci de la 
Zona Franca, Manuel Royes i 
el senyor Josep Singla, propi-
etari de Can Morera. A més 
d’ells dos també van parlar l’al-
calde d’Igualada, Jordi Ayma-
mí i l’alcalde d’Òdena Francis-
co Guisado.
El polígon industrial de Can 
Morera  serà el més gran de la 
comarca de l’Anoia.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 16 ANYS
El Consorci de la Zona Franca presenta
el polígon que construirà a Can Morera

JOAN ORDI
Per Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra

Després del 17 d’agost del 2017 els 
Mossos es varen guanyar el respecte 
dels ciutadans que ho demostrarem 

amb clavells damunt dels cotxes poli-
cials. Malauradament no hem trobat 

altres motius per a fer-ho
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ANUNCI

En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 25 d’octubre 
de 2021 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords següents:

PRIMER. APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modi�cació de les Ordenances �scals 
que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 

- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 - IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA.
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 - TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL.
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 -TAXA PER OCUPACIONS DEL SÒL, EL SUBSÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA.
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 - TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 -TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN 
MATÈRIA D’URBANISME.
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 - TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFEC-
TUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA.
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS.
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31 - REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMI-
CILIÀRIA
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 38 - PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L'AJUNTA-
MENT DE CALAF.
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39 – PREU PÚBLIC PER A ESPECTACLES, ACTIVITATS CULTURALS, RECREATIVES, 
MARXANDATGE, VISITES TURÍSTIQUES I GESTIÓ D’HORTS URBANS I RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS.
- ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET 
PÚBLIC MUNICIPALS. 

SEGON. DETERMINAR que els acords de�nitius en matèria de derogació, aprovació i modi�cació d’Ordenances 
�scals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí O�cial de 
la Província. 

TERCER. DETERMINAR que durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran de�nitivament aprovats.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legisla-
tiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances �scals aprovades estaran 
exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació 
d’aquest anunci al “Butlletí O�cial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presen-
tar-hi les reclamacions que considerin oportunes. 

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà de�nitiu.

Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde



El pes de la indústria segueix baixant a la comarca. / ARXIU

Variació anual d’afiliacions 
a la Seguretat Social (2019-2021)

Almenys 16.000 anoiencs marxen cada dia a 
treballar fora de la comarca

Igualada

L’Anoia té ara mateix 
més llocs de treball 
i a�liats a la SS que 

abans de la pandèmia, 
amb xifres que no es 

veien des de 2009, però 
són més els que marxen 
a treballar fora, que els 

que es queden...

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A lmenys 16.000 ano-
iencs marxen cada 
dia a treballar fora de 

la comarca. Així es desprèn de 
l’Informe trimestral del teixit 
empresarial i mercat del treball, 
que elaboren conjuntament 
la Cambra de l’Anoia i el Ga-
binet d’Estudis Econòmics de 
la Cambra de Barcelona.
La situació no és nova, per-
què ja es coneixia la tendèn-
cia, però sí que ho és que la 
xifra cada vegada és més alta. 
I això que aquí, ara mateix, hi 
ha més llocs de treball i nom-
bre d’a�liats a la Seguretat So-
cial que abans de la pandèmia, 
amb xifres que no es veien des 
del 2009, però són més els que 
es lleven cada dia per agafar 
el bus, tren o cotxe i marxar a 
treballar a fora, que els que es 
queden a la comarca. La con-
clusió és evident: l’Anoia s’està 
convertint -i sobretot la Conca 
d’Òdena- en un “territori dor-
mitori”. 
El delegat de la Cambra de Bar-
celona a l’Anoia, Xavier Badia, 
explica que “nosaltres ja és sa-
but que apostem per la indús-
tria a la comarca. Estic segur 
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que si anéssim a preguntar a 
cadascun dels aturats que hi ha 
a l’Anoia, si volen més indús-
tria, ens dirien que sí. Aques-
ta és una re�exió que tots ens 
hauríem de fer”, deia l’empresa 
pocs dies després de conèixer 
el resultat de la consulta a Jor-
ba, on es van mostrar contraris 
a la construcció d’un polígon 
industrial. 
Badia afegia en roda de premsa 
que “és veritat que s’està recu-
perant l’activitat econòmica a 
la comarca, però no al mateix 
ritme que ho fa Catalunya. 
Creix més que el nombre de 
treballadors que marxen a 
treballar a fora, que els que es 
queden. Perdem oportunitats 
cada dia que passa”.
Les xifres parlen per sí soles. 

El teixit empresarial de l’Ano-
ia ha tancat el tercer trimestre 
amb 3.046 empreses, un 0,7% 
més que l’any anterior (1,4% 
al conjunt de Catalunya) i un 
0,6% menys que al trimestre 
anterior (evolució habitual per 
a un mes de setembre). Si es 
compara la dada de setembre 
2021 amb els nivells previs a 
la pandèmia (setembre 2019), 
aquesta encara es troba un 
5,2% per sota (un -6% en el cas 
de Catalunya). La indústria ha 
disminuït un 2,7%.

A�liats a la SS i autònoms
El nombre total de llocs de tre-

ball (a�liacions a la Seguretat 
Social segons seu de l’empresa 
i autònoms) a la comarca ha 
augmentat un 3,1% el 30 de 
setembre de 2021 respecte a un 
any enrere, �ns als 34.785, una 
evolució menys intensa que al 
conjunt de Catalunya (3,7%). 
Aquest creixement anual està 
in�uenciat, això sí, per la dis-
minució d’a�liacions que es va 
produir a partir del març de 
2020 a causa de l’aplicació de 
l’estat d’alarma.
Tanmateix, si es compara la 
xifra de llocs de treball de se-
tembre de 2021 amb els nivells 
previs a la pandèmia, aquesta 

dada és la segona més elevada 
des del juny del 2009 (només 
per darrere de la del trimestre 
anterior) i se situa un 1,4% per 
sobre del nombre del mateix 
mes del 2019. Cal tenir present, 
però, que les dades a partir de 
la crisi sanitària (març 2020) 
inclouen les persones que es-
tan en ERTO i que continuen 
donats d’alta com a a�liats que 
cotitzen, malgrat que no esti-
guin laboralment actius.
Segons el tipus de règim d’a�-
liació s’observa una evolució 
més positiva al setembre de 
2021 respecte al setembre 
de 2020 entre els assalari-
ats (3,8%) que els autònoms 
(0,9%). 
Si s’atén a la residència pa-
dronal de l’a�liat, en lloc de 
la seu de l’empresa, els a�liats 
han augmentat un 3% a la co-
marca respecte a un any enre-
re, �ns a les 50.920 persones 
a �nals de setembre de 2021, 
la segona xifra més elevada 
des del 2012 (inici de la sèrie 
disponible), només per darre-
re de la del trimestre anterior. 
Respecte als nivells previs a la 
pandèmia, la xifra d’a�liats re-
sidents ha crescut un 2% (se-
tembre 2019) i s’han registrat 
creixements a totes les varia-
bles analitzades, excepte entre 
les persones de 30 a 44 anys 
que encara no han assolit ni-
vells anteriors a la crisi (-5,4% 
menys).
Si es comparen els a�liats de 
empreses amb la seu social a 
l’Anoia (34.785) i els a�liats 
empadronats a la comarca 
(50.920), el nombre és supe-
rior en el segon cas (un 46% 
més, 16.135 persones). El mo-
tiu de la diferència és el que us 
dèiem:  molts treballadors re-
sidents a l’Anoia es traslladen 
a una comarca diferent.

Segueix baixant l’atur
Quant a les xifres d’atur, el 
nombre d’aturats ha estat de 
7.414 persones a 30 de setem-
bre, la segona xifra més baixa 
per a aquest mes des del 2009. 
En termes interanuals, el rit-
me de descens s’intensi�ca 
per cinquè mes consecutiu, 
un 15,1% menys que el mateix 
mes del 2020 (amb efectes de 
l’estat d’alarma), això sí, menys 
intens que el registrat pel con-
junt de Catalunya (-20,9%). 

Atur (2019-2021)
Estem buscant un/a:

 TÈCNIC/A ELECTROMECÀNIC DE 
MANTENIMENT INDUSTRIAL

per a una empresa situada a Piera, 
que forma part d'un important grup industrial català.

FUNCIONS:
S'incorporarà a l'equip de Manteniment Industrial format 
per 4 tècnics electromecànics + el responsable de mante-
niment i realitzarà tasques de manteniment preventiu i 
correctiu de la maquinària i instal·lacions de l'empresa tant 
a nivell mecànic com elèctric/electrònic. Haurà de tenir 
disponibilitat per a treballar en torns rotatius de matí (de 
6h a 14h), tarda (de 14h a 22h) i nit (de 22h a 06h).

REQUISITS:
-Formació a nivell de FP Electrònica o a nivell de CFGS en 
Manteniment Industrial, Mecatrònica, Electrònica Indus-
trial o similars.
- Experiència en manteniment industrial.
- Disponibilitat per a treballar a torns rotatius.
- Residència a la zona Anoia o propera a la localitat de Piera.
-Es valorarà l'experiència en manteniment en indústria 
tèxtil o química.

Oferim un contracte estable (inde�nit al cap del primer 
any) i una retribució econòmica que es negociarà amb 
cada candidatura individualment.

Interessats enviar CV al email: 
m.barbado@murtranonwovens.com
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REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament d’Iguala-
da ha concedit aquest 
2021 l’import més gran 

per la restauració de Façanes. 
En total s’han atorgat 18 sub-
vencions per un import total 
d’aproximadament 40.000€.
La tinenta d’alcalde i regidora 
d’Urbanisme, Carlota Carner, 
ha explicat que aquesta sub-
venció es realitza amb un do-
ble objectiu, primerament el 
de “protegir i millorar el pai-
satge urbà i la seva estètica i, 
alhora, per un tema evident de 
seguretat de la façana dels edi-
�cis respecte la via pública”. La 
campanya, ha afegit Carner, 
“s’emmarca dins l’estratègia 
del govern de millora del parc 
de l’habitatge a la ciutat, en 
aquest cas la seva part externa 
i més visible”.
Carner ha posat en valor que 
“ més de la meitat de les fa-
çanes que es restauren es tro-
ben al nucli antic i per tant és 
molt positiu perquè ajudarà a 
preservar el parc d’habitatges 

L’Ajuntament atorga la xifra rècord 
de 40.000€ per a restaurar façanes

Dimarts comença la 
vacunació per la grip 
REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més, l’Equip 
d’Atenció Primària 
Igualada Urbà i el 

CAP Igualada Nord organit-
zen, amb el suport del Depar-
tament de Salut de la Generali-
tat i el departament de Sanitat 
i Salut Pública de l’Ajuntament 
d’Igualada, la campanya de 
vacunació antigripal estaci-
onal a la ciutat. La campanya 
“Igualada sense grip” s’ini-
ciarà el proper dimarts 2 de 
novembre, dia en què perso-
nal d’infermeria dels centres 
d’atenció primària de la ciu-
tat es desplaçaran a diferents 
equipaments del municipi per 
facilitar l’accés de la ciutada-
nia a la vacunació. D’aquesta 
manera, tothom qui ho desitgi 
podrà vacunar-se en els espais 
i horaris següents:
Del 2 al 30 de novembre
- A L’Escorxador, de 9h a 13h i 
de 15h a 19h
5 de novembre
- De 9h a 13h al Casal Cívic 
del Passeig i al Centre Cívic de 

Fàtima.
12 de novembre
De 9h a 13h al Casal Cí-
vic Montserrat i a l’Hospital 
d’Igualada.
19 de novembre
o De 9h a 13h al Casal Cívic 
del Passeig i al Centre Cívic de 
Fàtima.
26 de novembre
o De 9h a 13h al Casal Cí-
vic Montserrat i a l’Hospital 
d’Igualada.
La campanya va especí�ca-
ment dirigida a les persones 
d’edat igual o superior a 60 
anys i les de menys de 60 anys 
que presenten un alt risc de 
complicacions.
També es vacunarà de forma 
oportunista al CAP Nord i al 
CAP Igualada Urbà. Es pot 
demanar cita al següent en-
llaç: http://bit.ly/horacap

d’aquesta part més històrica 
de la ciutat i per tant també 
més antiga i danyada”.
Pel que fa al nombre de sub-
vencions donades, Carner 
ha explicat que des del 2017 
l’Ajuntament va fer una aposta 
per “millorar les bases i fer-les 
més atractives” i això va pro-
vocar un notable increment 
de demandes, però que amb 
la pandèmia es van aturar. 
Aquest any hi ha hagut un re-
punt de demanda i ja han su-

perat els anys anteriors.
La regidora d’Urbanisme ha 
�nalitzat posant de relleu el 
fet que amb aquesta subvenció 
de façanes sumada les que es 
concediran en properament 
en l’àmbit de rehabilitació de 
l’habitatge “que ja han més 
que triplicat la partida pressu-
postària”, estarem parlant de 
l’any “amb una inversió més 
important en la renovació tant 
exterior com interior del parc 
d’habitatges de la ciutat”.



10  |  IGUALADA Divendres, 29 d’octubre de 2021

REDACCIÓ / LA VEU 

El Cap de l’Oposició i 
President del grup par-
lamentari dels Socialis-

tes, Salvador Illa, ha rebut la 
Joventut Socialista de l’Anoia 
al Parlament de Catalunya en 
una visita en què s’han pre-
sentat les principals reivin-
dicacions dels i les joves del 
territori.
Acompanyats pel diputat ano-
ienc Jordi Riba, la delegació 

Salvador Illa rep la joventut del PSC 
de l’Anoia al Parlament

ERC també demana que 
Castells es trobi amb les 
associacions de veïns

REDACCIÓ / LA VEU 

E RC Igualada també ha 
demanat, davant l’escrit 
fet arribar per una dot-

zena d’associacions de veïns a 
l’alcalde, que Marc Castells es 
reuneixi amb les entitats, pre-
ocupades per la seguretat. 
Per a ERC la reacció de l’al-
calde davant aquesta petició 
va ser la de “negar el proble-
ma i tirar pilotes fora, buscant 
excuses per no reunir-s’hi”. 
A causa d’aquesta reacció, els 
republicans demanen a Marc 
Castells que “deixi les excuses 
a un costat i s’assegui a escol-
tar les demandes dels ciuta-
dans i els veïns d’Igualada” ja 
que és “la seva feina” escoltar a 
les associacions de veïns.
El mateix portaveu republicà i 
cap de l’oposició, Enric Conill, 
assegura que “l’alcalde de la 
ciutat no pot tenir por de reu-
nir-se amb les entitats veïnals” 
ja que “escoltar, parlar i deba-
tre amb entitats, associacions i 
col·lectius que treballen en pro 
de la ciutat i de manera desin-
teressada mai es pot percebre 
com un problema, al contrari, 
és la seva feina i cal que ho faci 
tantes vegades com calgui”.
En referència a la resposta de 
Castells on s’assegurava que 
“el govern municipal no és 

REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés de denunci-
ar la brutícia que hi 
ha en moltes zones 

d’Igualada i de recollir la indig-
nació de moltes veïnes i veïns 
al respecte, Igualada Som-hi 
(PSC-Comuns) proposa diver-
ses accions per millorar la nete-
ja de la ciutat. D’entrada, ja ha 
entrat una petició per registre 
perquè el govern de Junts “reti 
comptes d’on han anat a parar 
els 2 milions d’euros que al 2018 
va aprovar destinar de més a la 
neteja de la ciutat un cop vist 
que enlloc d’estar més neta, la 
ciutat està més bruta”. La for-
mació progressista proposa “un 
augment de les inspeccions per 
assegurar que el servei com-
pleix amb allò contractat i tenir 
controlats els diners públics que 
s’hi destinen”.
La formació també es pregunta 
on han anat a parar els diners 
destinats a la neteja de grans 
esdeveniments al carrer durant 
l’any i mig de pandèmia en el 
qual aquests no s’han pogut re-
alitzar: “Haver reduït la necessi-
tat de neteja en grans esdeveni-
ments s’hauria d’haver traduït 
en poder garantir un millor ser-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a 8a edició del ‘Mon-
dial du Pain’ ha tingut 
lloc del 17 al 19 d’octu-

bre a Nantes (França). Enric 
Badia i Marta San José, tot i 
la seva joventut (25 i 27 anys), 
de la cadena de forns O’Pan, 
que compta amb una botiga 
a Igualada, i el seu entrenador 
Yohan Ferrant, han obtingut 
el segon lloc gràcies a una fan-
tàstica actuació innovadora, 

de la JSC Anoia, conformada 
per cinc joves de la comarca, 
ha conegut de primera mà el 
funcionament i la història de 
la principal institució cata-
lana, així com el treball que 
allà hi desenvolupen a diari el 
grup parlamentari i la resta de 
treballadors de la institució.
El primer secretari de la for-
mació juvenil, David Oliva, 
ha assegurat que la visita “ha 
sigut de gran utilitat” de cara 
a l’elaboració i presentació en 

les properes setmanes d’una 
Proposta de Resolució per 
instar el Govern de la Gene-
ralitat a resoldre les principals 
problemàtiques que afronta a 
diari el jovent de l’Anoia.
Entre les reivindicacions de la 
Joventut Socialista s’hi troben 
les connexions en transport 
públic amb l’àrea metropoli-
tana de Barcelona, la manca 
d’ocupació juvenil a la comar-
ca o les limitacions que ofe-
reix la formació.

Cuadras insisteix en més control 
dels diners destinats a la neteja

vei amb més recursos a la neteja 
ordinària i lamentem veure que 
això no ha estat així”, a�rmen.
El portaveu Jordi Cuadras, re-
corda que “l’Ajuntament for-
ma part de l’empresa de neteja, 
ja que és una societat mixta 
amb participació municipal. 
Una canvi que es va fer al 2010 
amb el govern de l’Entesa pre-
cisament per incrementar la 
capacitat de control per part 
de l’Ajuntament. Veient la bru-
tícia que hi ha en moltes zones 
de la ciutat, lamentem que el 
govern de Marc Castells no es-
tigui fent servir el poder que té 
dins la mateixa empresa. Una 
part de la brutícia és per com-
portaments incívics però una 
altra gran part és per una mala 
gestió. Hi ha una deixadesa en 
la gestió que es tradueix en una 
deixadesa de la ciutat i això no 
pot ser”.
Cuadras afegeix que “no ens 
podem conformar en tenir una 
ciutat bruta i escudar-nos en 
dir que tot és culpa de l’incivis-
me. Volem una Igualada neta 
i per això cal una bona gestió 
dels diners públics i fer campa-
nyes de civisme”. Precisament, 
aquesta és una de les propostes 
de Som-hi davant les “escas-
ses” campanyes de civisme que 

s’han fet des de l’Ajuntament 
per esperonar un comporta-
ment cívic i per una pedagogia 
sobre la necessitat d’un bon 
comportament per a tenir una 
ciutat neta. Al mateix moment, 
la formació progressista valora 
i reconeix la tasca de les treba-
lladors i treballadors del servei.
Som-hi considera que “per la 
quantitat de diners destinada 
i la percepció de brutícia per 
part de la ciutadania, no veiem 
quin és el model de neteja que 
segueix el govern ni la plani�-
cació sobre les àrees a netejar. 
Igualada, com qualsevol altre 
ciutat, té les seves particulari-
tats per això creiem que cal re-
visar el contracte i plani�car la 
neteja en base als factors condi-
cionants de cada zona, ja siguin 
demogrà�cs, socioculturals, ur-
banístics o climàtics”.
Cuadras recorda que el con-
tracte del servei de neteja i re-
collida d’escombraries �nalitza 
l’any que ve i a�rma que és un 
bon moment per plantejar com 
volem que sigui aquest servei i 
demana al govern de Junts “que 
comenci a treballar juntament 
amb la resta de grups del con-
sistori, ja, en el nou contracte i 
que no adopti la posició còmo-
da de prorrogar l’actual”. 

responsable de la seguretat 
ciutadana”, des d’ERC volen 
fer un apunt i remarcar que 
segons la llei 4/2003 sobre 
l’ordenació del sistema de 
seguretat pública de Catalu-
nya, s’estipula explícitament 
en l’article 4 que els alcaldes 
són autoritats en matèria de 
seguretat així com les fun-
cions que tenen de dirigir 
la política de seguretat en 
llur del municipi, presidir 
la junta local de seguretat o 
ordenar i dirigir les actuaci-
ons municipals en matèria 
de seguretat. Per tant, segons 
els republicans “l’alcalde no 
pot excusar-se amb el factor 
competencial per no assumir 
responsabilitats, ja que per 
llei és responsable de la segu-
retat ciutadana d’Igualada”.
Per �nalitzar, des d’ERC as-
seguren que “no voldrien 
que això quedés en una sim-
ple polèmica de titulars que 
marqués un mal precedent” ja 
que “el fet important de fons 
és que ara l’alcalde i el govern 
s’asseguin a parlar amb qui ho 
demani” i recorden que “Cas-
tells ja va protagonitzar la ma-
teixa desídia amb les entitats 
culturals fa uns mesos” un fet 
que “no es pot tornar a repetir 
perquè això comportaria que 
negligís del seu càrrec”.

La cadena de forns 
O’Pan, subcampions del 
món al “Mundial del Pa”

de alt criteri tècnic i excel·lèn-
cia en la de�nició. També han 
estat premiats amb  el Premi 
Especial a la Millor Peça Ar-
tística, amb una espectacular 
peça amb forma de molí.
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A questa setmana, en 
motiu de la celebra-
ció de la festivitat 

de Tot Sants, els cementiris 
d’Igualada no tanquen al mig-
dia i restaran oberts de 10h a 
19h.
A més, als dos cementiris s’hi 
han programat dues eucaris-
ties. El dilluns dia 1, la missa 
se celebrarà a les 12.30 al Ce-
mentiri Nou, i el dimarts dia 2 
es farà al Cementiri Vell, a els 
17 h.
El dia 1 de novembre hi hau-
rà servei de bus gratuït espe-
cial per a accedir-hi i facilitar 
l’accés als dos cementiris: a les 
10, les 11 i les 12h sortirà de la 
Plaça Castells i a les 11:30, les 
12:30 i les 13:30h ho farà des 
del Cementiri Nou.
ITINERARI ANADA (Direc-
ció Parc-Cementiri Nou)
Plaça Castells – Rambla St. 
Ferran – Plaça de la Creu – 
Plaça del Rei – Av. Soledat –
Av. Caresmar – Av. Montserrat 
– Pg. Verdaguer – c/ St. Josep 
– Av. Barcelona – Av. Dr. Pas-
teur – c/ Comarca – Av. Mes-
tre Muntaner – Av. Catalunya 
(Hospital) – Av. Andorra – c/ 

Els cementiris no tanquen al migdia i 
dilluns hi haurà bus gratuït especial

REDACCIÓ / LA VEU 

El passat dilluns 25 d’oc-
tubre es van reprendre 
les visites trimestrals 

del programa Gotes de Co-
hesió, un programa de la re-
gidoria d’Acció Social que, 
per mitjà de sortides cultu-
rals, ofertes a tota la població 
d’Igualada, promou la conei-
xença entre persones de dife-
rents nacionalitats i possibilita 
el trencament de prejudicis 
i estereotips compartint un 
temps i un espai. El programa 
compta amb la col·laboració 
de les regidories d’Entorn Co-
munitari (equipaments cívics) 
i Promoció Cultural que apor-
ta el tècnic que guia les visites.
En aquesta ocasió, la ruta 
pel Cementiri Vell d’Iguala-
da, racons i funcions. ens ha 
permès descobrir la història 
d’aquest espai emblemàtic. 
La creació de nous cementi-
ris va ser un procés general 
en tots els municipis, des-
prés que l’any 1787 Carles 

Joan Serra i Constansó – c/ 
de les Guixeres (Pavelló) – c/ 
Abat Oliba – c/ Països Baixos 
– Parc-Cementiri Nou
* Aquelles persones que vul-
guin anar amb autobús al 
Cementiri Vell tenen les pa-
rades del Pg. Verdaguer (Es-
tació Autobusos i Hotel Ciutat 
d’Igualada)
ITINERARI TORNADA (Di-
recció Plaça Castells)
Parc-Cementiri Nou – c/ Pa-
ïsos Baixos – c/ Irlanda – c/ 
de les Guixeres (Pavelló) – c/ 
Joan Serra i Constansó – c/ 
Guimaraes – Av. Catalunya 
(Hospital) – Av. Mestre Mun-
taner – c/ Comarca – Av. Dr. 
Pasteur – Av. Barcelona – c/ 

Òdena – Pg. Verdaguer – Av. 
Montserrat – Av. Caresmar – 
Av. Soledat – Plaça del Rei – 
Plaça de la Creu – Rambla St. 
Ferran – Plaça Castells
* Aquelles persones que vul-
guin anar amb autobús al Ce-
mentiri Vell tenen la parada 
del Pg. Verdaguer (Ambula-
tori)
Tot i que aquest quest any 
no caldrà seguir mesures de 
control d’aforament com l’any 
passat el regidor de Mobilitat 
de l’Ajuntament, Miquel Vives, 
ha recordat que es recomana 
que “les visites s’espaïn durant 
tot el dia i el cap de setmana 
previ per evitar al màxim les 
aglomeracions”.

Gotes de Cohesió visita el Cementiri 
Vell d’Igualada

III va prohibir enterrar dins 
les ciutats i viles, iniciant-se 
un radical període de canvis. 
La visita també ha permès 
conèixer la història i altres 

secrets d’aquest espai, com 
el cementiri “lliure”, on eren 
enterrats els qui no professa-
ven la religió catòlica.
Una trentena de persones, 
de les quals un 38% d’origen 
estranger, han gaudit i après 
amb aquesta trobada.
La propera visita es progra-
marà pel primer trimestre 
de 2022 i es publicarà, com 
sempre, al programa dels 
Equipaments Cívics i a la 
Boixeta Cultural.
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Els ponents del primer TEDxIgualada. Foto: Roig Fotograf’s
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D issabte 23 d’octubre, 
el TEDxIgualada ha 
posat la ciutat al mapa 

del món a través de la cele-
bració d’aquest esdeveniment 
mundial, format per un pro-
grama de conferències que per-
meten gaudir d’una experiència 
similar a les conferències TED 
a les comunitats locals a nivell 
mundial.
La pandèmia de la covid-19 
ens ha replantejat la manera 
de com treballem, com vivim 
i també com ens relacionem. 
Ha accelerat i intensi�cat, espe-
cialment, la forma en com ens 
relacionem amb el nostre en-
torn. Per això, aquesta primera 
edició del TEDxIgualada 2021 
ha posat el focus en les “Ver-
sions”. En aquest sentit, com a 
éssers socials que som, cadascú 
de nosaltres formem part d’una 
iteració constant de descodi�-
cació i codi�cació de missatges, 
informació que interpretem per 
crear la nostra pròpia versió del 
que alhora compartirem amb 
els altres.
L’objectiu del TEDxIgualada ha 
estat mostrar idees potents i ac-
tuacions excepcionals d’idees 
que val la pena difondre, però 
també, per in�uir positivament 
en el nostre entorn gràcies a 
un ampli repertori de ponents 
reconeguts a nivell català i na-
cional de diversos àmbits i dis-
ciplines com la sexologia, la 
intel·ligència arti�cial, la gami-
�cació, el disseny, l’astronomia, 
entre altres.
L’acte s’ha celebrat de forma hí-
brida, oferint un espai presenci-
al al Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada i un altre, on s’ha 
pogut veure l’esdeveniment, de 
forma simultània i en directe, a 
través d’una pantalla, a l’Escor-
xador. En cadascun dels espais 
s’han exhaurit les entrades per 
seguir l’esdeveniment.

Conferències excepcionals
L’acte ha arrencat amb la po-
nència del Director de l’Ins-
titut d’Estudis Espacials de 
Catalunya (IEEC) i professor 
d’investigació a l’Institut de 
Ciències de l’Espai (ICE) del 
CSIC, Ignasi Ribas. Amb “Tro-
barem un Planeta Terra 2.0?”, 
Ribas ha sacsejat consciències i 
ha exposat com d’especial és el 
nostre planeta i quines cerques 
es fan des de l’Institut d’Estu-
dis Espacials de Catalunya: “La 
idea que on vivim és etern, és 
equivocada. Si volem sobreviu-

Èxit del primer TEDxIgualada, amb 
totes les entrades exhaurides

La UEA aprova la 
creació d’una Fundació 
per unanimitat
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 21 d’octubre, 
la Unió Empresarial 
de l’Anoia ha aprovat 

de forma unànime la creació 
d’una fundació, durant l’As-
semblea General Extraordi-
nària.
Durant l’assemblea, el presi-
dent de la UEA, Joan Domè-
nech, va explicar els ante-
cedents que han portat a la 
creació de la Fundació, on fa 
més d’un any des de la UEA 
s’ha estat treballant per ela-
borar el projecte. Des de fa 
molt temps, aquesta idea ja 
es plantejava des de l’entitat; 
i la situació provocada per la 
covid-19 ha estat un deto-
nant perquè els empresaris i 
empresàries que formen part 
de la Junta Directiva de la 
UEA ho hagin valorat i hagin 
traslladat a l’assemblea, la 
necessitat de crear i fer més 
visible la part social que s’es-
tà treballant des de l’entitat i 
per brindar més oportunitats 
a la societat.
En aquest sentit, es van expo-
sar les aportacions de la Junta 
Directiva ressaltant les neces-
sitats del territori o accions 
que es podrien dur a terme 
des de la Fundació. També 
es va comentar que per tal 
d’estar assessorats, durant els 
darrers mesos, s’han fet di-
verses trobades amb professi-
onals de diferents fundacions 
i també s’ha estat investigant 
i treballant per desenvolupar 
projectes lligats amb els ob-
jectius i propòsits de la Fun-
dació UEA, com poden ser el 
Prepara’t, l’Igualada Mento-
ring, Professions de Futur, la 
Borsa de Treball, l’Economia 
Circular, entre d’altres.
Així doncs, la Fundació UEA 
és una entitat que neix amb 
la voluntat d’agrupar i poten-
ciar les actuacions vincula-
des a promoure l’ ocupació i 
l’emprenedoria entre els joves 
i persones vulnerables de la 
comarca de l’Anoia i alhora 

re ens hem de convertir en una 
espècia interplanetària i després 
interestel·lar”.
La segona ponència ha anat a 
càrrec d’Artur Serra, PHD en 
Tecno-antropologia i Director 
adjunt de i2CAT. Sota el títol 
“Podem aprendre a innovar, i 
encara més, a innovar-nos”, Ser-
ra ha ofert una ponència basada 
en la innovació social dins l’era 
actual, la digital: “La tecnologia 
és del s. XXI, però la societat, 
la política, l’economia... Són 
del segle XX o del XIX. Hem 
d’aprendre a innovar i a inno-
var-nos”.
Un altre dels aspectes en què 
s’ha posat sobre la taula ha estat 
la gami�cació: una eina que hi 
és molt present en àmbits molt 
diversos com la cultura, l’educa-
ció... I que serveix per absorbir 
coneixements, per millorar al-
guna habilitat i per recompen-
sar accions concretes. El PhD 
en gami�cació, director de EN-
TI-UB i soci de Cookie Box Òs-
car Garcia Pañella ha ofert una 
ponència basada en la “Gami�-
cació al servei de l’experiència 
memorable”, a través de la qual, 
ha destacat que “La gami�cació 
és molt present en molts àmbits 
de la nostra vida” i que “Tots 
som algun tipus de jugador”.
La psicòloga, coach teleològi-
ca i divulgadora, Paula Folch, 
ha ofert la conferència “Tu 
autenticidad te puede llevar a 
ser tu mejor versión”. A través 
d’aquesta conferència, Folch ha 
fet èmfasi en què “L’autoconei-
xement personal i l’honestedat 
són pilars bàsics per desco-
brir-nos i la nostra brúixola per 
prendre les millors decisions de 
la nostra vida”.
Laila Pilgren, sexòloga, CEO de 
La otra Educación i Sex Aca-
demy International, ha ofert la 
conferència “¿Educación sexu-
al o guerra?. Pilgren ha expli-
cat a l’auditori que “L’odi és un 
sentiment adquirit. I si enlloc 
d’aprendre a odiar, aprengués-
sim a estimar?”, destacant la 
manca d’educació sexual que hi 
ha en l’actualitat.
També s’ha parlat d’Intel·ligèn-

cia Arti�cial i com de present hi 
és a les nostres vides i el nostre 
entorn. Karina Gibert, catedrà-
tica en Intel·ligència Arti�cial 
UPC i cofundadora del IDEAI 
amb “Intel·ligència Arti�cial: 
Ajuda o control?” ha a�rmat 
que “La intel·ligència arti�cial 
té molts usos, però també com-
porta riscos” afegint que “No 
tenim ni idea del preu personal 
que estem pagant per una IA 
gratuïta”. Seguidament, s’ha do-
nat pas a un repte per al músic 
igualadí Red Pèrill, qui ha im-
provisat una melodia en directe 
sobre els sons generats pels al-
goritmes d’intel·ligència arti�-
cial d’Ivan Paz.
També el disseny impacta a les 
nostres vides i al nostre entorn. 
L’arquitecte, CEO i Fundador 
d’AL&P i PhD professor de l’ET-
SAB (UPC)., Albert Albareda, 
ha destacat com el disseny té un 
impacte molt positiu en les nos-
tres vides: “Ens la millora, ens 
solucionar problemes”; però 
que tot i això, “Hem de conèixer 
i apreciar el seu valor real”.
La última de les ponències del 
TEDxIgualada 2021 ha anat 
a càrrec d’Albert Murillo, Fo-
nogra�sta i director de Ge-
neració Digital a iCAT. Amb 
“Enriquir la vida escoltant 
atentament”, el fonogra�sta ha 
realitzat una ponència on els 
sons hi ha tingut un gran pes, 
difonent i transmetent la idea 
que els sons ens fan connectar 
realment amb el nostre entorn 
i amb els uns i altres.
El TEDxIgualada ha ofert un 
espai distès, per intercanviar 
impressions i debat a través de 
la Viewing Party que ha tingut 
lloc a l’Escorxador gràcies a 
la música en directe del Red 
Pèrill, i un espai de divulgació 
de la mà de l’Observatori de 
Pujalt.
En de�nitiva, una original 
proposta que ha esdevingut 
un èxit com a motor de debat 
i re�exió, tant necessari en un 
territori on sovint manquen 
espais i oportunitats per po-
der decidir el seu futur.

donar suport els empresaris 
que es troben en situació de 
di�cultat. La Fundació també 
té la voluntat de programar 
accions que acostin els valors 
de l’empresa entre els joves, 
sent aquest col·lectiu, l’eix 
principal que va fer plantejar 
seriosament a l’entitat crear 
una fundació.
A grans trets, els objectius 
de la “Fundació Unió Em-
presarial de l’Anoia” són els 
de contribuir a fomentar i 
promoure el reforçament del 
teixit econòmic i empresarial 
del territori i l’efectiva contri-
bució a una millora social de 
les persones que hi conviuen 
a través del desenvolupament 
de projectes i accions que 
aconsegueixin maximitzar les 
possibilitats d’inserció laboral 
de les persones, el foment de 
l’autoocupació, la retenció del 
talent i el manteniment dels 
negocis. També promourà la 
responsabilitat social corpo-
rativa, entesa com una con-
tribució activa i voluntària 
per part de les empreses amb 
la �nalitat de millorar l’entorn 
social, econòmic i ambiental.
Durant l’Assemblea, el presi-
dent de la Unió Empresarial 
de l’Anoia, Joan Domènech, 
va destacar que gràcies a la 
fundació “podrem desenvolu-
par més projectes socials per 
ajudar a les persones del nos-
tre territori; i també, podrem 
donar visibilitat i oportunitat 
a les empreses a oferir el seu 
compromís social”. D’altra 
banda, les empreses associ-
ades assistents a l’Assemblea 
s’han mostrat molt satisfetes 
per la constitució d’aquesta 
fundació que permetrà seguir 
ajudant activament a fer una 
comarca més forta i competi-
tiva en tots els aspectes.
Des de la Unió Empresarial 
de l’Anoia s’espera que durant 
el primer trimestre de 2022 es 
pugui fer una presentació o�-
cial de la Fundació, així com 
els diversos eixos i programes 
que desenvoluparà.
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39 anys d’història

El  diari digital més llegit 
en continguts propis i

+10K!

en dispositius electrònics

Som la premsa de casa,
sempre al teu costat

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

Auditats per:

Associats:
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L’estacionament serà 
gratuït durant una 

hora i mitja amb l’ob-
jectiu de potenciar la 
rotació en una zona 

d’alta demanda 
d’aparcaments

Nova seu d’Igualada Comerç, a la Rambla Nova.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ‘empresa Elements 
(Scor Equip SL) ha re-
but una “felicitació pú-

blica del tipus A” del Director 
General dels Mossos d’Esqua-
dra durant un acte de la po-
licia catalana, pel seu treball 
durant el con�nament de la 
Conca d’Òdena. L’empresa va 
ser de les primeres en produir 
mascaretes tèxtils, que van ser 
distribuïdes en molts espais de 
tota la Conca d’Òdena.

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Comerç, té pla-
ni�cat aquest darrer tri-
mestre de l’any amb una 

intensa activitat per encarar-lo 
amb el màxim de promoció 
pel comerç local.
Durant el mes de novembre 
es durà a terme una iniciativa 
que ha d’ajudar a potenciar la 
qualitat i el teixit comercial 
de la ciutat. Comerfest és una 
proposta ambiciosa, que du-
rant una setmana pretén que 
els ciutadans coneguin millor 
el comerç i els comerciants 
gaudeixin de propostes de �-
delització i promoció. Hi ha 
també el conegut Black-Friday 
que els darrers anys ha pres 
molta empenta.
Una proposta que ha tingut 
molt d’èxit és la de les empre-
ses que obsequien els seus em-
pleats amb talonaris de xecs 
regal pel comerç d’Igualada. 
Durant la pandèmia algunes 
empreses es varen implicar en 
aquesta iniciativa per donar 
suport al comerç local dintre 
de les seves activitats de res-
ponsabilitat social. Els talo-
naris són tenen diferents xecs 
amb imports variats que es 

Igualada Comerç prepara una nova 
proposta: Comerfest

Nova zona taronja al 
pàrquing dels carrers 
Calaf i Piera
REDACCIÓ / LA VEU 

D es d’aquesta setma-
na L’Ajuntament 
d’Igualada ha posat 

en marxa una nova zona ta-
ronja al recinte d’aparcaments 
situat a la con�uència entre el 
carrer de Piera i el Carrer de 
Calaf. La nova zona taronja 
ocupa l’espai central del recin-
te d’aparcaments, oferint un 
total de 36 places.
Cal recordar que aquest nou 
espai d’estacionament regu-
lat és gratuït durant una hora 
i mitja i cal treure tiquet per 
poder aparcar i controlar el 
temps de l’estacionament. 
L’objectiu d’aquesta zona ta-
ronja com les altres que s’han 
implementat en d’altres espais 
concorreguts de la ciutat és 
facilitar la rotació d’aparca-
ment i dinamitzar el comerç 
i els serveis del barri. L’horari 
que seguirà és el mateix que el 
d’altres zones regulades: de di-
lluns a dissabte de 9:00 - 13:00 
i de 16:00 - 20:00. Cal remar-
car que amb aquest canvi no 
es preveuen afectacions en 

REDACCIÓ / LA VEU 

Tot i que es mantindran 
algunes mesures de 
seguretat com la dis-

tància entre parades, serà la 
primera edició sense control 
d’aforament des de l’esclat de 
la pandèmia
El proper diumenge 31 d’oc-
tubre, com ja és tradicional 
cada darrer diumenge de mes, 
se celebrarà el Mercat d’Anti-

l’aparcament dels residents a la 
zona ja que al migdia i al ves-
pre, a partir de les 20h, seguirà 
sent un aparcament lliure.
La tinenta d’Alcalde Carlota 
Carner ha explicat que com 
en les altres zones taronja de 
la ciutat, “el canvi s’ha fet de 
forma consensuada amb els 
comerciants de la zona que 
veuen molt positiva aquesta 
rotació d’aparcaments que fa-
cilita que clients i usuaris dels 
comerços i serveis puguin tro-
bar aparcament amb facilitat”.
A banda d’aquesta Zona Ta-
ronja Igualada compta amb 
d’altres espais d’estacionament 
gratuït amb temps limitat a 
l’entorn del Mercat Municipal, 
a l’entorn del CAP i l’estació i a 
l’entorn de la Sagrada Família.

poden personalitzar. Igualada 
comerç ho potenciarà les prò-
ximes setmanes entre els em-
presaris de cara a �nals d’any 
que es solen oferir incentius.
De cara a Nadal, l’entitat 
també prepara una nova 
campanya amb sortejos, pro-
mocions i activitats. Es valo-
ra alguna nova iniciativa so-
lidària que reforci els valors 
del sector.
El dia a dia d’Igualada a ban-

da de les activitats i promoci-
ons, seguirà enfocada a donar 
servei i atenció als seus socis, 
impulsant convenis, ajudes i 
promocions. També es poten-
cia el “win & win” amb inte-
ressants propostes que ajuden 
a fer que els diferents establi-
ments es coneguin millor .En 
els pròxims dies està previst 
d’organitzar un dia de portes 
obertes a la nova seu situada 
a la Rambla Nova,22.

Diumenge, Mercat d’Antiguitats al 
Passeig Verdaguer

Elements rep una felicitació 
dels Mossos pel seu treball 
durant el con�nament

guitats, col·leccionisme, Art i 
Artesania organitzat per Fira 
d’Igualada, amb la participa-
ció de més de 120 expositors 
d’arreu de Catalunya.
Tot i que encara es mantin-
dran algunes mesures de se-
guretat com ara la distància 
entre parades, serà la prime-
ra �ra sense control d’afora-
ment des de l’esclat de la pan-
dèmia, ja que la normativa ja 
no ho requereix. Es pot dir, 

doncs, que serà un Mercat 
d’Antiguitats molt similar als 
que s’havien celebrat tradici-
onalment abans de la crisi sa-
nitària. Des de l’organització 
valoren molt positivament 
poder fer aquest retorn pro-
gressiu a la normalitat.
L’horari del Mercat serà 
de 9h a 14h, i les 120 para-
des estaran instal·lades al 
llarg del Passeig Verdaguer 
d’Igualada.



Va rebre el guardó en 
reconeixement a la seva 
trajectòria innovadora
orientada a l’economia 

circular mitjançant 
la selecció, triatge i 

valorització de
materials de reciclatge
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REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada acull l’exposició 
“Operació Aigua” d’Aigua 
de Rigat, companyia ges-

tora del cicle integral de l’ai-
gua al municipi, amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
per conscienciar la ciutadania 
sobre la situació actual i futura 
de la disponibilitat d’aigua.
L’exposició es pot visitar des 
d’avui, 26 d’octubre, �ns al 15 
de novembre, a la Nau de les 
Encavallades del Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia. L’horari d’obertura del 
Museu és: de dimarts a diven-
dres: de 10 h a 14 h; dijous i 
divendres tarda: de 16 h a 20 
h; dissabtes, diumenges i fes-
tius: d’11 h a 14 h. L’exposició 
està dirigida al públic general, 
però, especialment, al públic 
familiar i escolar.
L’“Operació Aigua” explica els 
usos i abusos que fem d’aquest 
recurs i l’impacte que les nos-
tres accions tenen en el medi 
natural. Com a dades desta-
cades, es mostra que més de 
800 milions de persones a tot 
el món no disposen d’aigua 
potable. També, es visualitza 
que més de 4.000 milions de 
persones no tenen accés a la-
vabos i un 80% de les aigües 
residuals es llencen als rius 
i al mar sense tractar, la qual 
cosa provoca la contaminació 
de les aigües. L’exposició es 
divideix en els següents blocs: 
Com contaminem l’aigua, 
Com s’embruta l’aigua?, Aigua 
per a tothom? i Quanta aigua 
consumeixes?.

Aliança sostenible 
entre administracions
La inauguració de l’exposició 
ha comptat amb la presència 
del regidor de Promoció Cul-
tural i Relacions Institucionals 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
Pere Camps, i el regidor de 

Igualada acull l’exposició 
“Operació Aigua” per re�exionar 
sobre els usos de l’aigua al món actual

Picvisa, premi Guillem
Catà dels Enginyers 
Industrials

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’empresa Picvisa Mac-
hine Vision Systems va 
rebre el Premi Guillem 

Catà dels Enginyers Industri-
als de la Catalunya Central, en 
la seva 41a edició celebrada a 
l’auditori del Museu de la Pell 
d’Igualada, amb la presèn-
cia de Marc Castells, alcalde 
d’Igualada, Rosa Vestit, dele-
gada del Govern de la Genera-
litat de la Catalunya Central i 
Josep Canós, degà del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Ca-
talunya.
El jurat -format per engi-
nyers i enginyeres industrials 
de l’Anoia, Bages, Berguedà i 
Osona- ha valorat la trajectò-
ria innovadora de Picvisa, ori-
entada a l’economia circular 
mitjançant la selecció, triatge 
i valorització de materials de 
reciclatge. Salvador Arqué, 
president de l’Associació d’En-
ginyers Industrials de Catalu-
nya a la Catalunya Central, va 
destacar que “el premi Guillem 
Catà vol reconèixer solucions 
tecnològiques desenvolupades 
en favor de la millora del teixit 
productiu i industrial en l’àm-
bit de la Catalunya Central i 
Picvisa reuneix dos trets que 
són fonamentals: la tecnologia 
i la sostenibilitat”.
Va recollir el guardó l’equip 
tècnic de Picvisa Machine 
Systems qui va destacar “que 
Picvisa acumula dues dèca-
des d’història desenvolupant 
tecnologies de separació i 
classi�cació, amb un so�wa-

re propi i buscant l’optimitza-
ció de recursos”.

El Premi Guillem Catà
El Premi Guillem Catà reco-
neix un tècnic o equip tècnic 
que dugui a terme una tasca 
tècnica o científica destaca-
ble en l’àmbit de la Catalu-
nya Central que comprèn les 
comarques de l’Anoia, Bages, 
Berguedà, Cerdanya, Osona 
i Solsonès. Guillem Catà fou 
un arquitecte conegut per ser 
el mestre major de la Sèquia 
de Manresa (1339-1383).
El jurat del Premi Guillem 
Catà, presidit per Salva-
dor Arqué, està format per 
membres de l’Associació dels 
Enginyers Industrials de Ca-
talunya a la demarcació de 
la Catalunya Central, per 
enginyers de les comarques 
centrals i per representants 
de l’Escola Politècnica Su-
perior d’Enginyeria de Man-
resa (EPSEM), la Cambra de 
Manresa, la delegació d’Oso-
na de la Cambra de Barcelo-
na i per la Unió Empresarial 
de l’Anoia.

Sostenibilitat i Mobilitat, Mi-
quel Vives. Per part d’Aigua 
de Rigat, hi ha participat el ge-
rent David Gall.
El regidor de Sostenibilitat, 
Miquel Vives, ha a�rmat que 
és “una exposició molt neces-
sària que ens consciencia a 
tots i recorda com hem d’usar 
i cuidar l’aigua”. “Igualada ha 
fet els deures i s’ha treballat 
perquè hi hagi un ús raonable 
i s’aposti per la sostenibilitat. 
Malgrat tot, cal seguir treba-
llant i fent didàctica sobre l’ai-
gua, el seu ús i el seu mante-
niment, com perfectament fa 
aquesta exposició promoguda 
per Aigua de Rigat”, ha desta-
cat.
Per la seva banda, el gerent 
d’Aigua de Rigat, David Gall, 
ha indicat que la companyia 
ha adoptat un rol actiu per 
contribuir a assolir els Objec-

tius de Desenvolupament Sos-
tenible i ha remarcat l’apos-
ta per la conscienciació i la 
sensibilització ciutadana en 
un moment de transformació 
davant l’emergència climàtica 
i social. Gall ha explicat també 
que aquesta exposició s’em-
marca en el pacte social que 
Aigua de Rigat i l’Ajuntament 
estan implantant a Igualada i 
que té com a objectiu garantir 
una recuperació econòmica 
sostenible i inclusiva basada 
en la cooperació i el diàleg 
amb els principals grups de 
relació locals.
El gerent de la companyia tam-
bé ha destacat la importància 
d’apropar l’exposició al públic 
en general, però especialment 
als més joves, per conscien-
ciar-los i sensibilitzar-los de 
la necessitat de fer un ús sos-
tenible de l’aigua i protegir el 
medi ambient, just en aquests 
dies, on l’Agència Catalana de 
l’Aigua ha declarat l’entrada en 
l’estat de sequera a la Unitat 
d’Explotació de l’Aqüífer Car-
me-Capellades, on està adscrit 
el municipi d’Igualada. Per 
això, la companyia farà visites 
amb alumnes d’escoles per tal 
d’explicar com poden cuidar 
l’aigua i el medi ambient.
L’exposició “Operació aigua” 
ja ha passat per Granollers, 
Mollet, Sant Celoni, Sant Cu-
gat, Rubí, Martorell, Ampos-
ta, Sitges, Alcanar, Valls, Mo-
llerussa, Tàrrega, Ulldecona, 
Calafell, Constantí, Cambrils, 
Tarragona, Barcelona i Sant 
Pere de Ribes. En total, visita-
rà una trentena de poblacions 
catalanes en dos anys.
Més informació sobre l’expo-
sició a: operacioaigua.cat

La mostra, organitza-
da per Aigua de Rigat, 
es pot visitar �ns al 15 
de novembre al Museu 
de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia

ES NECESSITA CAP DE CUINA
RAÓ: info@nouurbisol.com
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Més de 600 centres 
concertats i les AM-
PES han sol·licitat a 

l’Administració de for-
mar part de les Taules 
locals de planificació, 
però el Departament 

s’hi ha oposat. A Igua-
lada hi haurà una 
reunió dimarts per 

tractar el tema

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Departament d’Edu-
cació ha denegat la 
presència d’un repre-

sentant de les escoles concer-
tades a les Taules locals de 
Plani�cació Educativa que 
s’han de crear a nivell munici-
pal, segons que han denunciat 
totes les associacions d’aquests 
centres escolars. La petició la 
van fer arribar les escoles con-
certades i les AMPES de cada 
població als seus respectius 
ajuntaments. 

Taula Local de Plani�cació
La Taula Local de Plani�cació 
Educativa és l’òrgan de nova 
creació que traslladarà al De-
partament la proposta en rela-
ció a l’oferta de places escolars 
del municipi i, tot i que la titu-
laritat dels centres públics en 
forma part a través del repre-
sentant dels serveis territori-
als, no han acceptat la presèn-
cia dels centres concertats.
Les direccions recorden que 
l’article 12 del Decret 11/2021 
de la programació de l’oferta 

Malestar a les escoles concertades 
perquè la Generalitat no les té en 
compte a les Taules Locals

Càritas inicia la 9a 
edició del Curs 
d’Atenció Sociosanitària

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat mes de setem-
bre ha començat a Cà-
ritas la 9a edició del 

curs d’Atenció Sociosanitària 
a la persona i treball domès-
tic, amb l’objectiu de facilitar 
l’aprenentatge d’habilitats per-
sonals i professionals en l’àrea 
de l’atenció i cura de les perso-
nes dependents en el domicili.
Les persones que estan realit-
zant aquest curs rebran 300 
hores de formació, potenciant 
àmbits com la cuina, el treball 
domèstic i l’atenció a la perso-
na. Dins d’aquesta formació 
s’inclouen 80 hores de pràc-
tiques que desenvoluparan 
en diferents serveis d’atenció 
a domicili i residències de la 
nostra comarca. 
Per l’organització d’aquesta 

REDACCIÓ / LA VEU 

D ijous 21 d’octubre, 
la igualadina Maria 
Dolors Valls i Camps 

ha fet cent anys i ho ha cele-
brat acompanyada de tota la 
seva família. 
L’alcalde d’Igualada, Marc 

REDACCIÓ / LA VEU 

El 3 de novembre es farà 
un nou seminari gratuït 
perquè els establiments 

comercials puguin fer més visi-
ble el seu negoci a internet.
Com podem fer que la nostra 
web estigui més ben posicio-
nada al Google i a la resta de 
buscadors? Quines estratègies 
podem fer servir per fer la nos-
tra web més visible? Què són el 
SEO i el SEM i com els podem 
aplicar? Són algunes de les res-
postes que respondrà el taller 
“Posicionament a internet: fes 
més visible el teu negoci” que 
tindrà lloc el dia 3 de novembre.
El seminari l’organitza la 
Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena (MICOD) en col·la-
boració amb la Diputació de 
Barcelona, dins del progra-
ma per la digitalització del 
comerç “Digitalcommerce 
Conca. La formació és gratuï-
ta i oberta a tots els responsa-
bles de comerços, parades de 
mercat, restaurants o serveis 
ubicats als set municipis de 

edició del Curs, es compta 
amb la col·laboració de 5 per-
sones voluntàries de l’entitat,  
amb una desena de professi-
onals del sector i 4 empreses 
contractades.
Un cop realitzat aquest curs 
les persones participants po-
dran treballar com a assistents 
domiciliàries en la cura de 
persones grans i convalescents 
en el seu domicili. Per això, 
paral·lelament al curs,  des de 
Càritas treballen  també per 
incrementar les oportunitats 
de treball de les persones par-
ticipants,  afavorint la inter-
mediació laboral entre empre-
ses i famílies ocupadores.
Aquesta acció està co�nan-
çada per la Unió Europea a 
càrrec del POISES –Programa 
Operatiu d’Inclusió Social i 
Economia Social 2020-2023.

Castells, i el regidor de Pro-
moció Cultural, Pere Camps, 
l’han visitada durant la cele-
bració que ha fet a casa seva i 
l’han felicitat en nom del Con-
sistori. Li han entregat un ram 
de roses i un llibre amb imat-
ges de les principals festes de 
la ciutat d’Igualada.

Maria Dolors Valls 
Camps celebra cent anys

la Conca d’Òdena (Iguala-
da, Vilanova del Camí, Santa 
Margarida de Montbui, Òde-
na, La Pobla de Claramunt, 
Jorba i Castellolí).
El curs tindrà lloc el 3 de no-
vembre de 15h a 16.30h i l’im-
partirà l’enginyer de so�ware 
Alberto Sánchez, cofundador 
de Bit-Data i CompraKm.0. 
Tindrà lloc de manera pre-
sencial a la seu d’Ig-Nova 
Empresa (c/Lleida, 78 d’Igua-
lada), i també es podrà seguir 
en format virtual. Tant per as-
sistir-hi presencialment com 
virtualment, cal con�rmació 
prèvia d’assistència a la web 
micod.cat. Per a més infor-
mació es pot contactar amb 

el correu comerc@micod.cat.

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

Curs de la Micod per a posicionar 
millor les webs dels comerços

estableix que les taules locals 
de plani�cació educativa es-
tan integrades per diferents 
representants de les adminis-
tracions local i educativa i, en 
el punt 2, afegeix que “poden 
acordar la participació de re-
presentants i de persones que 
puguin aportar coneixement”.
Els centres concertats de Ca-
talunya han manifestat la dis-
conformitat amb la negativa, 
ja que formen part del Servei 
d’Educació de Catalunya i 
afegeixen que “en altres àm-
bits com la Salut i els Serveis 

Socials això ja és una realitat 
de fa molt temps: la iniciativa 
social és present en la progra-
mació i en els organismes de 
desplegament de les políti-
ques departamentals”.
Els centres demanen als ser-
veis territorials que es re-
plantegin aquesta decisió i 
que els representants de les 
escoles concertades també 
estiguin presents en aquesta 
taula i no només en les co-
missions de participació.
“Les escoles concertades re-
presentem famílies del muni-
cipi, contribuïm a l’educació 
de molts ciutadans i ciutada-
nes i volem seguir treballant 
per la qualitat educativa i la 
formació dels nostres infants 
i joves”, sentencien les direc-
cions dels centres concertats.

Reunió dimarts a Igualada
A Igualada, una de les ciu-
tats amb més forta presència 
d’escola concertada, hi ha 
prevista una reunió el pro-
per dimarts 2 de novembre 
a l’Ajuntament on es tractarà 
el tema. 
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En el marc de la commemora-
ció del 25-N, Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violèn-
cia Envers les Dones, el Consell 
Comarcal vol portar a terme 
una recollida d’experiències, de 
forma anònima, de testimonis 
de dones de totes les edats que 
hagin patit algun tipus de vio-
lència masclista.
La consellera de Joventut, Fe-
minisme i LGTBI, Carme Gon-
zález, recorda que “si mai t’han 
dit com has d’anar vestida, què 
has de fer o deixar de fer pel fet 
de ser noia o t’han tocat sense 
el teu permís al bus, al carrer o 
en una festa, has patit una vio-
lència masclista i la teva experi-
ència pot ser exemple per d’al-
tres dones i ajudar a prevenir 
i eliminar aquestes conductes 
de la nostra societat”. Les inte-
ressades a participar-hi poden 
escanejar el codi QR que tro-
baran al web del Consell i als 
posts corresponents dels seus 
per�ls a les xarxes socials. Les 
històries es faran públiques el 
25 de Novembre.

REDACCIÓ / LA VEU 

E n el marc dels sopars 
col·loqui que mensual-
ment realitza el Rotary 

Club d’Igualada, el passat di-
jous van comptar amb la parti-
cipació de la directora general 
d’Indústria de la Generalitat i 
consellera delegada d’ACCIÓ, 
la touenca Natàlia Mas i Guix, 
amb qui van conversar sobre la 
reindustrialització de Catalu-
nya i altres aspectes locals que 
interessaven als assistents. A 
l’acte també van assistir, l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells, 
regidors i regidores i repre-
sentants d’entitats com la Unió 
Empresarial de l’Anoia, Fira 
d’Igualada i Jove Cambra.
Els assistents van tenir l’opor-
tunitat de traslladar les seves 
preocupacions i re�exions 
sobre temes como el polígon 
de Jorba, la fuga de talent, els 
nous per�ls professionals, la 
crisi econòmica provocada per 
la covid... 
En la seva presentació, el presi-
dent del Rotary Club Igualada, 

Rotary Club, amb la directora general 
d’Indústria, l’anoienca Natàlia Mas

Antoni Font, després d’agrair 
l’assistència a les autoritats i 
amics i amigues, va fer una 
breu explicació de l’acció soci-
al de l’entitat, de les obres be-
nè�ques que es duen a terme 
cada any i sobretot de la lluita 
contra la polio amb la subven-
ció de vacunes. L’alcalde Marc 
Castells, en la seva interven-
ció, va esmentar algunes de les 
grans �tes obtingudes a la ciu-
tat, com el futur campus salut 
i altres reptes. En aquest sentit, 
Castells va citar la cita de l’es-
criptor Josep Pla “ fer-se totes 
les il·lusions possibles”.
La directora d’Indústria de la 
Generalitat, en la seva expo-
sició que portava com a títol 

“Temps d’oportunitat per a 
la reindustrialització de Ca-
talunya”, va explicar algunes 
de les polítiques que des del 
seu departament s’estan por-
tant a terme i que són priori-
tàries com són totes aquelles 
relacionades amb el canvi 
climàtic, “un repte gegantí, 
tenint en compte que en 30 
anys estarem en un punt de 
no retorn”. Mas també va fer 
referència a les polítiques de 
sol industrial i a la gestió e 
l’aigua. La directora es va po-
sar a disposició de l’Anoia, 
de l’administració i dels em-
presaris locals, per aconse-
guir entre tots la reindustri-
alització i la competitivitat.

Igualada pel Clima 
organitza diumenge 
una jornada 
“Bellotera” a la 
Serra de Montbui
El proper diumenge 31 d’octu-
bre a les 10 del matí, Igualada 
pel clima organitza una jor-
nada “Bellotera” a la Serra de 
Montbui per ajudar a que un 
bosc tingui més roures autòc-
tons. Col·laboren amb ARBA 
Litoral, Associació per la Recu-
peració del Bosc Autòcton. 
Es recolliran glans de roure i es 
farà sembra directa en un bosc 
degradat, tot imitant el com-
portament del Gaig, un ocell 
que amaga glans sota terra per 
a després menjar-los. Activitat 
apta per a tota la família. Cal 
portar una bossa, aigua i dinar.
El punt de trobada és a la Ron-
da del Rec amb Baixada del 
Carme (vora el Kiosc del Rec), 
Igualada, no cal inscripció.
Els roures, igual que altres ar-
bres del gènere Quercus, tenen 
una gran importància ecològi-
ca en els boscos madurs, pro-
porcionen refugi i aliment a 
una multitud d’animals i insec-
tes, ajuden a crear sòl de quali-
tat, regulació hídrica...

El Consell dona 
veu a dones que 
hagin patit 
violència masclista



Humans de l’Anoia @humansanoia

#190 Anna Marsal FOTO: Cesc Sales
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P #latevaveu

Francesc Tomàs @francesctomas

IriaVi @iriavi

PAH-Anoia @AnoiaPAH

Red Pèrill @redperill

OliviaRubio @rub_olivia

Jordi Gabarró @jordigll

Cristina Domènec @CristinaDomenec

10 anys de la Teixidora! Amb l’autogestió, i la 
perseverança de molts voluntaris, vam anar 
obrint pas. Sempre al cor, la lluita continua al 
Casal popular d’Igualada, @El_Foment

Hi ha dies que penses que certes coses ja estan 
superades, llavors una farmacèutica et pregunta 
si la mascareta que vols comprar és per home 
o dona (x triar el color) i recordes que no, que 
encara les hem de superar.

DESNONAMENT ATURAT! Moltíssimes gràcies 
a tots i totes les que heu vingut a la porta! Venien 
a desnonar una família, però han trobat desenes 
de persones que ho han evitat. De moment, l’han 
ajornat �ns el 16 nov. Pressionarem per aconse-
guir lloguer abans! #NoHanPassat #EnsQuedem

Voldria felicitat a @tedxigualada per: Fer un 
TedX a IGUALADA. Fer anar les xarxes socials 
i la promo 100% en CATALÀ. I fer casi totes les 
xerrades en CATALÀ (quan ha sigut possible). 
Gràcies per fer evident una cosa tan bàsica: es 
pot ser modern i atrevit AQUÍ i AIXÍ.

Igualada sense grip! I si ets major de 70 anys i fa 
6 mesos de la darrera dosis, podem posar la 3a 
dosis de COVID + GRIP, cal seleccionar-ho al 
moment d’agafar la cita. Som-hi!

5 comarques concentren el 70% dels parcs 
eòlics; i l’Anoia passaria a ser la comarca amb 
més eòlica instal·lada de Catalunya, seguida de 
la Terra Alta i el Segrià, la Segarra i el Baix Ebre: 
105 en servei + 130 de possibles = 235 molins

El que no ajuda gens a la Conca d’Òdena és el 
seu desastrós transport públic. Això sí que ens 
fa “perdre trens”.

www.veuanoia.cat

3 Desenes de persones aturen 
un desnonament a Igualada1 Un detingut a Tous per tenir 

cabdells de marihuana valo-
rats en 136.000€

2 Satisfacció entre l’organit-
zació del TEDx Igualada 
després de la primera edició

xarxes: El més llegit

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

Sóc l’Anna Marsal Riera, periodista, escriptora 
i mare de tres �lls, el Guerau, la Isona i 
l’Oleguer.
Des de fa 7 anys treballo a la Unió Empresarial 
de l’Anoia, i destino bona part del temps 
“lliure” que tinc a escriure, sobretot “Contes 
a mida” i també a participar en entitats i 
activitats de la ciutat.

@parcagrari_co @tedxigualada @cursa_neandertal

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
Igualada ha esdevingut líder de Catalunya en mobilitat verda i paci�cació del trànsit i que 
i disposa d’un entramat de carrils bici que és referent a tot el país i que permeten circular 
amb seguretat i tranquil·litat a milers de ciutadans. I que amb aquesta iniciativa Igualada i 
l’Anoia esdevenen un territori exemplar en sostenibilitat al costat de nombroses iniciatives 
ciutadanes i empresarials que la fan una comarca referent i puntera en aposta pel medi 
ambient i l’economia circular.

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



Plaça Pius XII, 7
08700 Igualada

Tel. 93 803 03 67
lenglantina@outlook.com Pastisseria i fruits secs

lamasuca.cat/parades/pastisseria-i-fruits-secs-anna/
Mercat Municipal, parada 80, 101
08700 IGUALADA
Tel.: 93 804 10 16
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Una de les celebracions 
més importants de la 
tardor és la Festa de 

Tots Sants o Festa dels Morts, 
que té lloc entre el 31 d’octu-
bre i el 2 de novembre. Segons 
la tradició popular, durant 
aquests dies el món dels vius i 
el dels morts s’interrelacionen. 
És una celebració destinada 
a recordar als avantpassats, 
amb pràctiques diverses, des 
de posar una senzilla espel-
ma davant la fotogra�a dels 
familiars morts, menjar casta-
nyes, bunyols i panellets o fer 
les visites rituals al cementiri 
per honorar-los. També es fa 
real la creença segons la qual 
aquests dies els morts visi-
ten als vius: és el moment de 
carbasses il·luminades i de 
tot tipus de captes i cercaviles 
amb ànimes, bruixes, esperits, 
fantasmes i altres éssers més 
terrorí�cs. La gastronomia 
de la festa està basada en els 
productes de temporada: cas-
tanyes, pinyons, carbasses, 
moniatos... i els panellets, que 
procedeixen d’antigues ofre-
nes funeràries.

“Per Tots Sants, castanyes i 
panellets”
Segons diuen alguns cronistes 
la tradició de menjar casta-
nyes, molt arrelada a tot Ca-
talunya, es va iniciar durant la 
nit que va del dia de Tots Sants 
(1 de novembre) al Dia dels 
Morts (2 de novembre). Fa 
anys, durant aquesta vetllada, 
els campaners de les esglésies 
no paraven de fer sonar les 
campanes per avisar els veïns 
de l’arribada del moment de 
pregar pels seus difunts. El 
gran cansament que produïa 
moure les rudimentàries es-
tructures dels campanars du-
rant tantes hores feia necessari 
poder refer forces. Per això els 
campaners s’enduien casta-
nyes, el fruit que més abunda-
va en aquesta època de l’any, i 
alguna ampolla de vi dolç, per 
fer-les passar millor i, a la ve-
gada, combatre el fred en els 
pocs moments de descans.
A �nals del segle XVIII, el 
costum de menjar castanyes 
en aquest dia s’havia gene-
ralitzat a tot el territori. Així 
van aparèixer les castanyeres 

que es van fer molt populars 
pels carrers de pobles i ciu-
tats, �ns que es van convertir 
en tota una institució. Les més 
conegudes tenien parada �xa, 
i segons diuen els nostres avis, 
amb so�sticats sistemes i mol-
ta paciència, torraven les cas-
tanyes de tal manera que era 
una meravella menjar-les.
Avui quan arriben aquestes 
dates, tornen a sortir les para-

Per Tots Sants, castanyes i panellets

des de castanyers i castanyeres 
i també parades de castanyes 
torrades portades per gent 
jove, que troben aquesta tasca 
l’oportunitat de fer uns cale-
rons per �nançar les activitats 
de les seves associacions. 

Els panellets
A més a més de les castanyes, 
els panellets i la fruita con-
�tada també són un menjar 

típic d’aquesta singular festa. 
L’origen dels panellets i la seva 
relació amb la diada de Tots 
Sants és una qüestió encara no 
aclarida. Alguns historiadors 
defensen que poden ser una 
evolució d’antics àpats fune-
raris celebrats en moltes po-
blacions de la Catalunya Vella, 
on hi havia el costum de fer un 
dinar després de la mort d’al-
gun familiar. Aquest acte era 
tot un ritual, tant en la forma 
de parar la taula com en la 
distribució dels comensals i el 
tipus de menjar que es servia.
Altres teories suggereixen 
que aquest costum està lligat 
a la benedicció de pans, que 
es dipositaven com ofrena a 
les tombes familiars en honor 
a la memòria dels avantpas-
sats i també com a aliment en 
el viatge al més enllà. Aquests 
pans haurien estat substituïts 
amb el temps pels dolços pa-
nellets, elaborats amb ingre-
dients que no es passen amb 
el temps i que, per tant, po-
den aguantar uns quants dies 
mentre els difunts fan el seu 
camí cap a l’eternitat.

HORARI:
D I S S A B T E  I  D I U M E N G E  I  F E S T I U S
DE 11 A 14H

Tot el que necessites per 
fer els teus panellets

A
M

B
M

ÉS REFERÈNCIES DEL
M

Ó
N

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
C/ Jaume Balmes n.12 Vilafranca del Penedès

Tel. 937 760 261 Fax 937761 604
aperitiuscatalans@hotmail.com
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Culturalment es con-
sidera que l’hivern 
s’inicia quaranta dies 

després de l’equinocci de tar-
dor (22 de setembre), és a dir, 
als voltants de l’1 de novem-
bre. Per aquest temps es tanca 
l’any agrícola, arriba el fred, 
s’estrena la roba d’hivern i co-
mença l’època de sembra i el 
de les �res agràries per prepa-
rar la temporada que ve.
La roda dels cicles naturals de 
calor versus fred i llum ver-
sus foscor propicia que des de 
temps remots i en diferents 
cultures s’hagin celebrat, en 
els primers dies de novem-
bre, festes dedicades al record 
i a la relació amb els difunts. 
Un cop passat el temps de 
les collites, la terra sembla 
esmorteïda i ens condueix a 
re�exionar sobre la tempo-
ralitat de la vida i la relació 
entre nosaltres i els nostres 

avantpassats.
Podem trobar els orígens de 
la festa de Tots Sants a la ce-
lebració celta del Samhain, 
en què se celebrava l’inici de 
l’any nou, l’1 de novembre. 
Els dies del Samhain obri-
en el període d’obscuritat en 
què la frontera entre els vius 
i els morts desapareixia i els 
esperits dels morts tornaven 
a la Terra, es feien profecies, 
fogueres, sacri�cis, fresses i 
aquelarres. Durant els 400 
anys de la dominació romana 
de les terres celtes, la tradició 
del Samhain es va combinar 
amb dos festivals romans que 
honoraven per una banda els 
difunts i per l’altra la deessa 
Pomona.
A principis del segle VII el 
papa Bonifaci IV va cristia-
nitzar la celebració i designà 
l’1 de novembre com el dia 
de Tots Sants (All Hallows), 

i la nit de Samhain va passar 
a anomenar-se la nit de Tots 
Sants o All-Hallows Eve (més 
tard Halloween).
Tant si li diem Halloween 
com si emprem la termino-
logia catalana, el que és cert 
és que el culte als difunts i 
l’apropament festiu a la mort 
es dóna arreu del món a tra-
vés de múltiples i diferents 
manifestacions i rituals.

Halloween o Tots Sants
El Halloween anglosaxó par-
teix dels mateixos orígens que 
el Tots Sants europeu i amb la 
qual comparteix molts dels 
costums, com per exemple, 
les històries de por, les fogue-
res, la imatgeria d’éssers del 
més enllà, la decoració de ca-
rabasses i altres fruits, l’acap-
te de llepolies… Avui en dia 
es considera que Halloween 

és una festa nord-americana 
que s’ha introduït a Europa 
per la in�uència de la cultura 
popular procedent dels Estats 
Units. No obstant això, hem 
de tenir en compte que es 
tracta de la mateixa festa de 
Tots Sants originària del món 
celta i que fou importada pels 
immigrants irlandesos a mit-
jans del segle XIX als Estats 
Units i el Canadà. La festa 
anà adquirint una progressiva 
popularitat a partir de 1921 i 
veié un procés d’internacio-
nalització a partir dels anys 
80 gràcies al cinema i a la te-
levisió. 
Per tant, podríem dir que es 
tracta d’una festa d’anada i 
tornada entre els dos con-
tinents. Tornada, cal dir-ho, 
que ha quedat descontextua-
litzada i desvirtualitzada del 
seu signi�cat en pro d’una 

Tots Sants o Halloween?

banalització que l’ha reduïda 
a una espècie de carnestoltes 
temàtic, en el que el concep-
te de la por que tots els hu-
mans manifestam envers la 
mort s’ha transformat en el 
concepte del terror i cap a un 
estat d’ànim corprès per fenò-
mens paranormals.

La mort explicada als infants
En la tradició catalana de 
Tots Sants, i també en moltes 
d’altres com l’anglosaxona, 
els infants tenen un paper 
destacat i actiu en aquesta 
celebració. Aquest tret de la 
festa es podria explicar com 
l’intent d’apropar l’experi-
ència de la mort als infants 
d’una manera lúdica i ade-
quada a les seves potenciali-
tats de comprensió.
La relació entre els vius i els 
morts és viscuda lúdicament 
per part dels menuts de la fa-
mília, sobretot durant la nit 
del dissabte de Tots Sants. 
La mort ofereix una aproxi-
mació amb matisos diversos, 
des del misteri i la por, d’una 
banda, a l’enyorança dels és-
sers estimats i l’esperança de 
retrobar-los per un dia.
Segons la tradició, la Nit de 
Tots Sants o Nit de les Àni-
mes era la nit en què les àni-
mes tornaven a llurs cases 
a visitar els vius, i per això 
era habitual deixar-los llums 
encesos i petits presents. 
Cal destacar el conegut joc 
de les animetes, consistent 
en anar amagant per la casa 
panellets o castanyes -que 
en el marc del joc són regals 
deixats per les ànimes dels 
morts que aquell dia tornen- 
per tal que els infants les tro-
bin l’endemà, com a prova 
de la visita dels difunts, i en 
gaudeixin. En aquests dies 
els infants també són obse-
quiats amb llepolies tals com 
rosaris, panellets, castanyes i 
fruita confitada.

Carrer de la Comarca, 42
08700 Igualada
93 803 52 63
dolcevitaig@gmail.com

c/Dr.  Pujadas, 3  IGUALADA
Tel. 93 805 46 99   /615 664 380

www.florsivioles.net

Et preparem 
el ram per 
Tots Sants 

NOU SERVEI 
AL CEMENTIRI 
O A DOMICILI



CONFITERIA CLOSA
C/ Argent, 23 

93 803 16 23 · 93 805 58 89

P  A  S  T  I  S  S  E  R

OSCAR PASTISSER
C/Lleida, 34 · 93 805 22 25

Av. Europa, 7-9 · 93 804 13 14   

PASTISSERIA PLA
Av. Barcelona, 22 ·93 803 29 13

Rbla.  Nova, 43 · 93 80315 28

FIDEL SERRA
C/ Nou, 10 

93 803 16 62

Gaudeix dels millors panellets artesans 
de les pastisseries adherides al gremi 
de pastissers!

Gaudeix dels millors panellets artesans 
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Fruits secs torra ho 
té tot per preparar 
uns panellets de 
màxima qualitat.

A Catalunya els panellets 
són típics  de Tots Sants, 
juntament amb les casta-
nyes i els moniatos. Avui 
en dia els panellets es 
compren a la pastisseria 
o es fan a casa, i es fa una 
festa per gaudir en família 
o amics d’aquests produc-
tes de tardor. 

A Fruits Secs Torra som 
especialistes en tots els 
ingredients necessaris per 
elaborar els panellets. El 
secret d’un bon panellet 
és una ametlla de gran 
qualitat. La nostra farina 
d’ametlla està elaborada 
amb les varietats, Guara, 
Belona i Marcona . Són 
ametlles dolces que con-
tenen greixos naturals 
que permeten fer una fa-
rina d’ametlla ideal per 
fer la massa dels panellets. 
Aquesta farina és el resul-
tat de la nostra filosofia 
que consisteix en ratllar 
ametlla sencera ,no utilit-
zem trossos d’ametlla ni 
restes de producció. Des-
prés d’un acurat procés de 
ratllat, ja tenim l’ ingredi-
ent principal a punt per 
fer la barreja amb el sucre i 
obtenir el massapà que ens 
permetrà crear les dife-
rents formes de panellets. 
Hi ha altres varietats de 
farina, com la de nou de 
macadàmia o la de festuc 

Els panellets, una tradició molt nostra!

info@fruitssecstorra.com facturacio@fruitssecstorra.com 93 809 40 55 606 35 40 38
COMANDES:

ELS PANELLETS,
UNA TRADICIÓ MOLT NOSTRA

que permeten donar color 
i sabors innovadors per a 
paladars exigents.

Podem fer molts tipus de 
panellets, rodons, ovalats, 
en forma de bolet, de cas-
tanya, amb coco de Cei-
lan, xocolata, cirera, cafè, 
llimona,canyella....fins a 
on ens deixi la nostra ima-
ginació. Sense cap dubte 
els mes populars son els 
panellets de pinyons. Els 
clàssics i els sofisticats, 
però tots elaborats amb la 
mateixa tradició.

FÓRMULA 
DELS PANELLETS

Ingredients:

1 kg d’ametlla
3/4 kg de sucre
4 ous (rovell)

300gr patata bullida

Recepta:

Amassem la farina ratlla-
da d’ametlla,el sucre, els 4 
ous i els 300gr.de patata, 
entre ¾ d’hora i 1 hora.

Donem-li forma i gustos.

Ho posarem al forn de 8 a 
10 minuts.

Gustos que podem oferir:

Pinyons, codonyat, coco, 
granet d’ametlla, palet 

d’ametlla, cireres verdes i 
vermelles, aromes, vainilla 
llimona, cafè i de xocolata.



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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 DE LA DESPESA A LA INVERSIÓ... 
EN FORMACIÓ

Crecimiento menor del esperado + In�ación + Problemas de 
abastecimiento = Menos crecimiento y menos recaudación --> 
Más exigencias por parte de EUR.

Nova inversió industrial, molt estratègica: planta de destil·lació punte-
ra per crear els productes més innovadors de la química verda a nivell 
mundial. Inversió de 15 M€, +15% nombre de treballadors. Es consolida 
així la ferma aposta de @covestro per #Barcelona i #Catalunya.

Les aerolínies veuen la llum al �nal del túnel.
Els vols programats per a l’hivern superen en nombre els del 2019

Així doncs, ser competitius ja no va en primera 
posició, sinó que serà una conseqüència del 

benestar, dels valors i del rendiment.

Potser la via de l’incentiu econòmic o l’estalvi 
de costos és, dins la cultura del nostre entorn 

peninsular, la que més s’entén. 

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

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

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

LA INFLUÈNCIA DELS VALORS ALS 
EQUIPS DE TREBALL

En matèria de formació contínua 
a les empreses, l’estat espanyol 
és cuer, tant en la con�ança dels 
treballadors i treballadores en la 

formació de les seves empreses com en la 
quantitat d’empreses que la ofereixen de 
forma programada.

De fet, en un estudi publicat per Rand-
stad es destaca que més del 60% de per-
sones treballadores de l’estat troba que 
la formació rebuda per part de les seves 
empreses no és útil per afrontar els rep-
tes de futur que s’albiren a l’horitzó, tot i 
que més del 90% estan d’acord en rebre 
formació continuada que les capaciti per 
a superar-los. La xifra de descontent és la 
més alta d’Europa i, si mirem el planeta, 
la quarta a nivell mundial. Poca broma.

La xifra d’empreses que dissenyen i exe-
cuten plans de formació per al seu per-
sonal tampoc és gaire optimista. Si bé 
a l’àmbit de les grans corporacions l’as-
signatura se supera, a nivell de pimes i 
microempreses (que són les majoritàries 
amb diferència) els números són escan-
dalosos. Si ens centrem en les últimes, el 
83% no ofereix cap tipus de formació a 
les seves plantilles, ni que això no impli-
qui cap cost per a elles.

Tot plegat, diuen, sembla ser un proble-
ma estructural que arrosseguem des de 
sempre. Moltes empreses encara veuen 
en la formació una despesa i no una in-
versió, i aquesta actitud repercuteix di-

Fa poc em vaig trobar amb una 
empresa que em demanava que 
volien ser competitius i la meva 
pregunta va ser: Quins són els 

valors que representen a l’empresa? I, 
l’equip humà està alineat amb ells?

Es va fer el silenci...

Coneixem els nivells neurològics de 
Robert Dilts com a estructura del cons-
cient i l’inconscient. Els valors estan 
ben profunds a aquests nivells i ens fan 
moure cap a direccions diverses. Una 
persona que tingui com a valor la salut 
i estigui a una empresa on hi hagi un 
entorn poc adequat, com per exemple: 
treballar amb productes tòxics, tard o 
d’hora acabarà tenint una lluita inter-
na. Si una empresa té com a valor l’ho-
nestedat i el comercial fa servir la men-
tida com a mètode; molt possiblement 
tingui resultats con�ictius amb els 
membres de l’equip, clients o d’altres, 
que no agradin i aquest comportament 
faci variar l’status quo general.

Tenir clars els valors i alinear-los és 
vital per a la consecució de la Missió. 
Quins són? En quina posició estan? 
Quin va el primer i quin l’últim? Quan 
fem un equip i sabem que tots els inte-
grants són aptes per mèrits propis, per 
competències i habilitats, també hem 
d’esbrinar-ne els valors. Aquí està la 
força de l’estructura que ens acompa-
nyarà cap als resultats òptims. És una 
llavor que creix pas a pas i pot perdurar 
en el temps.

Molts parlen de la Missió, Visió i Va-
lors de l’empresa, i què passa amb les 
persones? Tan important és l’empresa 
com els professionals que la integren. 
La captació dels per�ls seria una bona 
oportunitat  per fer l’exercici i conèixer 
parts no visibles d’aquests �txatges. 
Una vegada estan detectats els valors, 
hi van afegits uns comportaments, una 

rectament en la seva productivitat i com-
petitivitat, sobretot en un mercat global 
com el que viu la nostra societat actual.

S’han fet, i s’estan fent, moltes coses per 
provar de canviar aquesta tendència i, si bé 
les dades han millorat en les últimes dèca-
des, encara ens queda molt camí per recór-
rer. Potser la via de l’incentiu econòmic o 
l’estalvi de costos és, dins la cultura del nos-
tre entorn peninsular, la que més s’entén. 

Probablement tenint això en compte 
s’hagi escrit el Reial Decret Llei 18/2021, 
on es parla dels ERTOS i la seva vincu-
lació a accions formatives per part de 
les empreses que s’hi acullin o els pror-
roguin. Aquest ha estat un tema força 
discutit per part de patronals i sindicats, 
però �nalment s’ha arribat a un consens 
que fa que les empreses que imparteixin 
formació puguin bene�ciar-se a través 
d’un augment del crèdit destinat al �-
nançament de les accions formatives i 
d’exoneracions a la quota empresarial de 
la seguretat social, arribant a uns 400€ 
per persona en el primer cas i un 80% de 
reducció en el segon. Sigui com sigui, si 
això ens porta a augmentar el percentat-
ge d’empreses que creuen en la formació 
com a eina d’innovació, productivitat i 
competitivitat, benvingut serà. 

Potser a mitjà termini, en termes forma-
tius, algunes consciències canviaran de 
l’òptica de la despesa a la de la inversió, 
que força falta faria.

cultura, inclús unes creences que han 
de ser respectades i posades en relleu 
contínuament per mantenir i reforçar 
la cultura empresarial.  Els clients ani-
ran seguint inconscientment aquests 
mateixos valors i sobretot, la diferen-
ciació que això comporta amb la com-
petència. Recordem que a la nostra 
comunicació verbal o no verbal van 
implícits també els valors. Van més en-
llà dels fets.

Tots en algun moment de la nostra 
extensa vida laboral hem viscut l’ex-
periència, sinó de nosaltres mateixos, 
d’un company que no entrava pel tub 
en alguna qüestió de la feina. Com per 
exemple: cobrar un excés de comissi-
ons �nanceres a un client sense explica-
ció coherent, no voler fer hores extres, 
no estar d’acord amb el comportament 
negatiu d’un cap de departament i un 
llarg etcètera. Podríem analitzar cadas-
cun dels exemples i trobaríem valors 
distorsionats o no alineats.

A una entrevista de selecció, com a 
proposta (i conec professionals de 
RRHH que ho fan), tenir una conversa 
més humana, més profunda i amb un 
caliu especial per a què el nostre aspi-
rant s’obri i així conèixer zones ocul-
tes (en aquest cas, valors), coses que li 
agraden o que no, és la sembra  d’una 
relació plana, circular i un vincle prò-
xim. Aquest farà que la implicació i la 
voluntat per remar en una mateixa di-
recció sigui del tot extraordinària.

Així doncs, ser competitius ja no va 
en primera posició, sinó que serà una 
conseqüència del benestar, dels valors 
i del rendiment. A vegades pot ser més 
congruent acollir a l’equip una perso-
na alineada amb els valors, tot i tenir 
menys habilitats (sempre el podem 
formar), que no pas a una altra amb 
altres condicions i no alineada. Tu què 
en penses?

Així doncs, ser competitius ja no va en primera 
posició, sinó que serà una conseqüència del 

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

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



Vivim en un món on la química intervé gairebé tots els àmbits i sec-
tors, per poca quantitat que sigui. Molts dels processos industrials 
necessiten en major o menor mesura substàncies químiques, ja si-
gui per donar color o textura a un teixit, un gust determinat a un 

aliment, una espessor concreta a un detergent, una fórmula adequada en el 
tractament de materials, etc.

En aquest sentit, i amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de la indús-
tria tèxtil i dels curtits, va néixer Comercial Godó l’any 1973 a Igualada. Amb 
els anys, la seva especialització es va obrir a nous sectors i actualment treballen 
per a la indústria en general, sobretot segueixen amb el tèxtil i la pell, també 
el tractament d’aigües, alimentació, agroquímica, construcció, tractament de 
superfícies metàl·liques, entre altres.

El seu core business és el subministrament, comercialització i distribució de 
productes químics de base, tant en format líquid com en pols. I des del ‘any 
2000, també dissenyen i fabriquen productes per als seus clients seguint les 
fórmules i les instruccions que els proporcionen, així com també envasar i eti-
quetar els productes. “Aquest és el nostre valor afegit, desenvolupar els productes 
que els nostres clients no poden realitzar a les seves instal·lacions per tal de satisfer 
les seves necessitats”, assegura Xavier Bustos, gerent de Comercial Godó.

Els seus clients són bàsicament indústries (el 98%) i el seu mercat es centra 
majoritàriament a Catalunya, Aragó, País Basc, Galícia, Madrid, Andalusia i 
Balears. Només el 10% de la producció s’exporta en altres països com Marroc, 
Grècia, Turquia, Itàlia, Portugal i Alemanya; i es realitza majoritàriament a tra-
vés de �lials espanyoles amb les que l’empresa igualadina hi treballa. 

Pel que fa al transport directe, l’empresa compta amb una �ota pròpia de 9 
camions i tres cisternes dotats de certi�cació ADR (transport de mercaderies 
perilloses) i l’aval de la certi�cació de qualitat ISO 9001/20000 i 14001 de medi 
ambient. “Tenir transport propi dona tranquil·litat als clients, ja que és el nostre 
equip de professionals especialitzats qui s’encarrega de la seguretat del transport i 
la manipulació de les mercaderies químiques”, explica.

Així mateix Comercial Godó està acollida al Pacte Mundial de les Nacions 
Unides i reconeguda com a empresa amb Responsabilitat Social Empresarial 
sent els seus objectius transformar el mercat global, potenciant un sector privat 
sostenible i responsable sobre la base de 10 principis en àrees relacionades amb 
els drets humans, el treball, el medi ambient i la corrupció. Incorporant els 
10 Principis a la seva activitat empresarial, canalitzant accions en suport dels 
objectius més amplis de les Nacions Unides, inclosos els objectius de desenvo-
lupament sostenible (ODS).

La seguretat, la màxima prioritat i inversió

La planta de Comercial Godó està situada al polígon de Les Comes d’Igualada, 
i compta amb 15.000 metres quadrats, 12.000 dels quals estan coberts. Les seves 
instal·lacions estan preparades per emmagatzemar qualsevol tipus de producte 
químic excepte productes radioactius i productes de caràcter explosiu. “El disseny 
de la planta és en forma vas estanc per tal que qualsevol vessament líquid que es 
produeixi no surti mai a l’exterior”, explica el responsable. I és que per l’empresa 
“és vital la seguretat dels treballadors i també la de la resta de la ciutadania”.

En aquest sentit, conscients de la perillositat de les matèries amb les què tre-
ballen, la seva gran aposta, i on hi destinen bona part del pressupost, és en la 
contínua millora dels sistemes de treball, i sobretot en la seguretat. A més, l’em-
presa està acollida a la normativa SEVESO en el seu nivell alt, una normativa 
sobre accidents greus que regula constantment l’activitat de l’empresa i l’obliga a 
complir un seguit de requisits entre el que destaca disposar d’un pla d’autopro-
tecció actualitzat bianualment.

Valoració sectorial UEA Química

Comercial Godó, amb Xavier Bustos, participa activament a la sectorial UEA 
Química, que agrupa a una trentena d’empreses del sector de la comarca; im-
pulsant tot un seguit d’accions i projectes per apropar el sector als més joves o 
despertar vocacions industrials amb “Química a l’Escola”, la col·laboració amb les 
�txes FOER o la creació d’un codi ètic, entre altres. “Hem de saber que la química 
la trobem aplicada a tot arreu, i per tant, hem d’aprendre a conviure amb ella”. 

Sòl industrial

Xavier Bustos és també  vicepresident i membre del consell assessor de la Unió 
Empresarial de l’Anoia i també membre de la Junta de Cambra de Barcelona a 
Igualada. Com a coneixedor del teixit empresarial exposa la seva preocupació i 
lamenta el fet que no es vulgui destinar més sòl industrial de gran format: “Les 
empreses anoienques no poden absorbir les xifres actuals d’atur. Necessitem sòl in-
dustrial per captar inversions perquè vinguin noves empreses; però també, per con-
solidar i fer créixer a les ja existents: no hi ha res més sostenible que generar llocs 
de feina al nostre territori, i que per tant, no només siguin de proximitat, sinó de 
qualitat”. En aquest sentit, Bustos també afegeix que “No es tracta de construir per 
construir: sense un acord previ de l’empresa i sense certi�cacions que l’empresa és 
mediambientalment responsable, no es farien les parcel·les de gran format. És una 
llàstima que la Conca d’Òdena segueixi perdent més oportunitats per prosperar per 
a les persones i el territori: una comarca que podria ser molt més del que ja és”. 

Amb la col·laboració de:Qualitat, seguretat 
i responsabilitat mediambiental

www.comercialgodo.com

Sector: Químic
Fundació: 1973
Ubicació: C/ França, nº13 - Igualada
Treballadors/es: 24
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comarca

JORBA / LA VEU

El diumenge 24 d’octubre 
va celebrar-se la con-
sulta popular a Jorba 

per tal que els veïns majors de 
16 anys decidissin dues qües-
tions, la primera sobre si es 
volia la creació d’un nou polí-
gon industrial al municipi i la 
segona si es volia que l’Ajun-
tament de Jorba s’oposés a la 
implantació d’energies reno-
vables al municipi en el marc 
de l’actual normativa.
La participació dels veïns de 
Jorba a la consulta va ser molt 
alta, un 63,61% del cens va 
anar a votar i el resultat va ser 
força clar en les dues pregun-
tes: el NO al polígon obtenia 
un 85% dels vots (355 contra 
56), cosa que suposa més d’un 
52% del cens. En la segona 
pregunta, sobre el rebuig a re-
novables, el SÍ al control obte-
nia un 91%.
Des de Jorba Re�exiona a�r-
men que “no llegim aquests 
resultats en clau de política 
municipal. Estem allunyats 
del debat polític sobre els 
afers municipals ordinaris. 
Únicament hem qüestionat 
la posició de l’equip de go-
vern favorable a l’afectació del 
PDUAECO sobre el nostre 
municipi i, a la vista dels re-
sultats, li demanem que es po-
sicioni al costat de la voluntat 
popular d’oposar-se a aquesta 

afectació de terreny”.
Referent a la campanya, des 
de Jorba Re�exiona creuen 
que ha estat desigual, “denun-
ciem el paper de la MICOD, 
un organisme públic que ha 
tingut un comportament sen-
zillament intolerable. No hem 
volgut entrar en polèmiques 
durant la campanya, però 
caldrà saber quants diners 
públics s’ha gastat la MICOD 
en la campanya i denunciar 
el comportament de la majo-
ria dels alcaldes de la Conca 
signant manifestos dient-nos 
als jorbencs i jorbenques què 
hem de votar publicats a tota 

Jorba diu NO a l’ampliació de sòl industrial i als grans 
projectes d’energies renovables

pàgina a la premsa comarcal”.
Després d’aquests resultats, 
ara Jorba re�exiona demana 
que es celebri un ple on es 
demani formalment al De-
partament de la Vicepresidèn-
cia i de Polítiques Digitals i 
Territori que no inclogui cap 
terreny de Jorba com a zona 
d’activitat econòmica en la 
redacció del Pla Director Ur-
banístic d’Activitat Econòmica 
de la Conca d’Òdena i “que a 
partir d’ara tingui una actitud 
ferma i proactiva en la defen-
sa del territori en cas que al-
gun poder superior (MICOD, 
Conselleria) pretengui conti-

econòmic de la Conca d’Òde-
na prèvia a una possible nova 
plani�cació”.
Finalment, pel que fa al re-
sultat, també rotund, sobre la 
implementació d’energies re-
novables al municipi, des de 
Jorba Re�exiona també tras-
lladi el resultat de la consulta 
a la Conselleria d’Acció Cli-
màtica i que defensi el resultat 
sortit de les urnes.

Valoració de l’equip de go-
vern de Jorba dels resultats 
de la consulta popular 
L’equip de govern municipal 
de Jorba s’ha mostrat molt 
satisfet d’haver celebrat una 
consulta popular no referen-
dària sobre els aspectes que 
afecten el municipi. Que s’ha-
gi pogut expressar la ciutada-
nia a les urnes és un exercici 
de democràcia que s’hauria de 
practicar més sovint, i es valo-
ra especialment l’alta partici-
pació que ha arribat a superar 
el 61% dels vots.
L’alcalde de Jorba David Sà-
nchez té previst posar-se en 
contacte amb el Departament 
d’Empresa, Indústria i Ener-
gia i amb el Departament de 
la Vicepresidència i de Polí-
tiques Digitals i Territori per 
demanar una reunió urgent 
i traslladar-los els resultats i 
avaluar l’estat en què queden 
els dos projectes actualment 
en marxa.

nuar amb aquesta afectació”.
A més, des de Jorba Re�exio-
na asseguren que “la situació 
en què queda el PDUAECO 
després de la votació de diu-
menge és molt compromesa” i 
avisen que en els propers dies 
analitzaran la situació amb les 
altres plataformes opositores 
de la Conca d’Òdena. Des de 
la plataforma jorbenca ja avi-
sen que valoren l’aturada de 
la redacció del Pla “perquè el 
punt de partida ha canviat, i 
la votació de Jorba és un toc 
d’atenció que exigeix un de-
bat, estudis seriosos i una re-
�exió profunda sobre el futur 

JORBA / LA VEU

L’Ajuntament de Jorba 
va homenatjar, el diu-
menge 17 d’octubre, la 

gent gran del municipi. Tot i 
que no es va poder fer el tra-
dicional dinar, a causa de la 
pandèmia, des de l’adminis-
tració local es va organitzar 
un concert en què hi van 
assistir una trentena de jor-
bencs i jorbenques.
L’audició, que va tenir lloc a 
la Sala Polivalent, va anar a 
càrrec del grup Sons del Me-
diterrani. Els i les assistents 
van poder passar una bona 
i animada estona escoltant 

diferents cançons, com hava-
neres o boleros.
Al concert hi va assistir l’al-
calde, David Sànchez, la 
regidora de Serveis a les 
Persones, Carme Marcé i 
les regidores Sílvia Escura 
i Gemma González. En les 
seves intervencions, l’alcalde 
i la regidora de serveis a les 
persones van destacar la im-
portància de dedicar un acte 
a la gent gran, que tant ha 
patit la Covid-19, i que, de 
mica en mica, es va recupe-
rant el dia a dia i s’organitzen 
més activitats.
A més, l’Ajuntament ha ini-
ciat el lliurament d’un lot de 

productes dels comerços del 
municipi a totes les persones 
majors de 65 anys de Jorba. 
L’obsequi conté madalenes 
del forn de Jorba, produc-
tes higiènics de la farmàcia 
Álamo i una ampolla d’oli 
del Molí de Can Gibert, tot 
dins una capsa de cartó gen-
tilesa de l’empresa Embalat-
ges Vallter. D’aquesta mane-
ra l’ajuntament arrodoneix 
l’homenatge a la seva gent 
gran tenint en compte que 
l’actual situació, per segon 
any consecutiu, no ha per-
mès per responsabilitat ce-
lebrar el tradicional Dinar 
d’Homenatge a la Gent Gran.

L’Ajuntament homenatja la gent gran amb un concert i un lot de 
productes dels comerços del municipi
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CONCA / LA VEU

En el marc del projec-
te de creació del Parc 
Agrari de la Conca 

d’Òdena, actualment s’està 
treballant en la creació de 
l’Associació de Restauració i 
Comerç de la Conca d’Òde-
na, amb l’objectiu de sumar 
esforços i avançar cap a un 
consum de productes de pro-
ximitat que reverteixin posi-
tivament en el territori més 
proper, proporcionant també 
una alimentació de qualitat, 
saludable, amb valor afegit i 
sostenible.
Des del Consell Comarcal de 
l’Anoia, en el marc d’aquest 
projecte, s’ofereix assessora-
ment a tots aquells comer-
ços i restaurants que vulguin 
formar-ne part i que valorin 
millorar aspectes visuals i 
de comunicació al voltant 
d’aquests productes, conver-
tint-los en una veritable eina 

de diferenciació que propor-
cioni un valor afegit a l’esta-
bliment. També se’ls ofereix 
assessorament culinari per a 
d’incorporar de forma cor-
recta i original els productes 
de proximitat en les cartes i 
menús de la Conca d’Òdena.
Els establiments interessats 
poden posar-se en contacte 
amb sllopart@anoia.cat o al 
679 964 671. Per més infor-

El Parc Agrari de la Conca impulsarà el consum de productes de 
proximitat amb la creació d’una associació de restauració i comerç

mació sobre el projecte, es 
pot consultar la pàgina web 
www.parcagrarico.cat.

El Parc Agrari de la Conca 
d’Òdena
L’Anoia és una comarca amb 
una gran extensió agrària. És 
la desena comarca catalana 
amb més hectàrees conreades 
(28.400 Ha) però, tot i això, el 
sector primari només aporta 

1,2% del PIB de l’economia 
local. En conseqüència, dife-
rents actors han coincidit en 
la necessitat d’actualitzar el 
model de negoci de l’activi-
tat agrària perquè sigui més 
competitiva. Hi ha una neces-
sitat important de rejoveni-
ment i professionalització del 
sector, així com de promoure 
l’interès per l’activitat agríco-
la entre persones i col·lectius 

que no procedeixen d’entorns 
familiars ni socials de tradi-
ció agrícola.
Per això, el Consell Comar-
cal, quinze consistoris ano-
iencs i iniciatives ciutadanes 
com el col·lectiu Eixarcolant, 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya, impulsen ac-
tualment la creació d’aquest 
Parc Agrari.

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena 
engega aquest novembre 
el projecte Ment Activa, 

un espai de trobada adreçat a 
persones adultes en què es po-
dran compartir experiències i 
emocions a través de diferents 
activitats i que anirà a càrrec 
de la psicòloga especialitzada 
en teràpia cognitiu-conductu-
al Pia Castell. 
L’objectiu principal d’aquest 
projecte és millorar el benes-
tar emocional i cognitiu de les 

persones adultes. En concret, a 
nivell emocional, vol crear un 
espai de con�ança per parlar 
d’emocions, interessos, desitjos 
i necessitats, millorar l’autoco-
neixement d’emocions i capa-
citats i millorar l’autoestima i 
autocon�ança. També, a nivell 
cognitiu i social, l’objectiu és 
activar capacitats com atenció, 
memòria, llenguatge, �uïdesa 
verbal o control inhibitori, mi-
llorar habilitats comunicatives 
i assertives i impulsar la parti-
cipació en activitats d’entrete-
niment i millora personal.

L’activitat tindrà una durada 
d’una hora i mitja, amb una 
estructura pautada però �exi-
ble, que inclourà uns primers 
minuts amb música de fons 
en què els participants triaran 
de les emocions d’una capsa 
aquella amb què més s’identi-
�quin en aquell moment. Tot 
seguit es faran 15 minuts de 
dinàmiques curtes per esti-
mular les capacitats cognitives 
i després cada persona expli-
carà per què s’identi�ca amb 
l’emoció que ha triat abans. 
En acabat  d’aquesta activitat 

es faran 40 minuts d’un ta-
ller, que variarà cada setmana 
depenent dels interessos i ne-
cessitats dels participants. Per 
acabar, els participants torna-
ran a agafar una emoció de la 
capsa, la mateixa o diferent de 
l’anterior, i avaluaran l’evolu-
ció de les seves emocions du-
rant l’activitat.
Ment Activa començarà el 2 
de novembre i acabarà el 18 
de març, i tindrà lloc dimarts 
i dimecres d’11 a 12.30 h al 
centre fraternal del nucli del 
poble, dilluns i divendres de 

9.30 a 11 h al centre cívic el 
Pla al nucli del Pla, i dilluns de 
17 a 18.30 h i dijous de 9.30 a 
11 h a Cal Manco al nucli de 
l’Espelt.
Amb aquest projecte l’Ajun-
tament d’Òdena vol donar 
continuïtat al servei de tru-
cades a persones grans que va 
engegar a l’inici del con�na-
ment derivat de la pandèmia 
de  Covid-19, seguint també 
volent detectar les necessitats 
que requereixin d’un suport o 
seguiment més individualitzat 
o especí�c.

Òdena posa a disposició dels veïns/es l’espai de trobada 
per a adults Ment Activa

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

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

FRUITA I VERDURA

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

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

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

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Av. Dr. Pasteur, 32 
08700 Igualada

Tel. 93 803 77 07
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ÒDENA / LA VEU

L’Equip d’Atenció Pri-
mària d’Anoia Rural ha 
informat que aquesta 

mateixa setmana amplia els 
horaris d’atenció al públic del 
consultori del nucli i del Pla 
d’Òdena.
En concret l’horari del con-
sultori del nucli serà dilluns, 
dimarts, dimecres i divendres 
de 8 a 15h i els dijous de 15 a 
20 h i el del consultori del Pla, 
els dimecres i divendres de 8 
a 14h i un darrer dia per les 
atencions domiciliaris.
L’ampliació d’horari dels con-
sultoris coincideix amb l’inici 
de la campanya de la grip a tot 

Catalunya i que al nostre mu-
nicipi tindrà lloc els dies 26 
d’octubre i 02 de novembre de 
12 a 14 h al Pla i el 28 d’octu-
bre i 4 de novembre de 9 a 14h 
al nucli. Per vacunar-se cal de-
manar cita al Consultori de la 
Pobla, d’Òdena o per Internet.
Des de l’Ajuntament no es 
creu su�cient aquesta ampli-
ació per a la realitat i necessi-
tat d’Òdena, sobretot pel que 
fa al consultori del Pla, per 
aquest motiu es continuarà 
exigint la millora del servei 
d’atenció primària al munici-
pi i se seguirà insistint al de-
partament de Salut més dies 
d’atenció mèdica al consultori 
del Pla d’Òdena.

S’amplia l’horari dels 
consultoris del nucli i el 
Pla d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òde-
na ha engegat per se-
gon any el projecte 

“esTIC+aprop” que té com 
a �nalitat formar en noves 
tecnologies a les persones 
majors de 65 anys amb inte-
rès per aprendre a utilitzar 
el mòbil o la tauleta i tots els 
seus usos com; fer videotru-
cades a familiars i amistats, 
demanar hora al metge, fer 
compres, cercar informació, 
participar en tallers i cursos 
virtuals, etc.
Aquesta segona edició a Òde-
na va començar dilluns 18 
d’octubre i actualment comp-
ta amb la participació de 34 

persones. Pel seguiment de la 
formació s’organitzen grups 
d’entre 3 i 4 persones, a cada 
un d’ells qui se li assigna una 
persona formadora que ori-
enta, explica, ensenya i resol 
dubtes sobre el funcionament 
dels dispositius mòbils.
Les sessions es realitzen els 
dimarts, dimecres i dijous 
en horaris de matins entre 
les 9:30 i 11:30 h, i de tardes 
entre les 17 i les 19:30 h a 3 
espais diferents del munici-
pi: l’Espelt (Cal Manco), el 
Pla d’Òdena (Centre Cívic) 
i el Nucli d’Òdena (Centre 
Fraternal). Les persones in-
teressades a participar en el 
projecte, poden adreçar-se a 
l’Ajuntament d’Òdena.

L’ajuntament Òdena 
reedita el projecte 
esTIC+aprop

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena 
ofereix aquest curs es-
pais d’estudi a diferents 

classes de l’Institut Escola Cas-
tell d’Òdena i al Centre Cívic 
el Pla amb l’objectiu d’ajudar 
als infants i joves aconseguir 
les seves �tes educatives. És un 
projecte que s’ofereix de ma-
nera gratuïta i en què l’equip 
directiu del centre i l’equip 
d’educadors es coordina per 
tal d’ajudar en les tasques que 
individualment te més di�cul-
tat cada un dels participants. 
L’Ajuntament s’ha posat en 
contacte amb les famílies dels 
infants i joves del centre per tal 
d’oferir el servei, i s’ha signat 
un compromís.
Aquest curs es donarà prioritat 
als alumnes de 1r i 2n d’ESO, 
oferint-los dos dies d’ús dels 
espais d’estudi, per reduir les 
desigualtats derivades i accen-

tuades durant el con�nament. 
De dilluns a divendres s’aten-
dran un total de 46 infants de 
1r a 6è de primària i de 1r i 2n 
d’ESO, arribant a un total de 60 
infants i joves el proper trimes-
tre,.
Els espais d’estudi són un re-
curs més per donar eines i per 
atendre la diversitat de necessi-
tats educatives dels alumnes de 

Òdena ofereix espais d’estudi que 
acolliran �ns a 60 infants i joves de 
l’IE Castell d’Òdena

l’IE Castell d’Òdena. És una ac-
tivitat �exible, amb la �nalitat 
de permetre que els alumnes 
l’utilitzin només el temps i a les 
àrees que els sigui necessari, i 
també ha d’estar harmonitzada 
amb el projecte de centre, amb 
la �nalitat de donar el màxim 
de possibilitat als infants i joves 
per tal que assoleixin els con-
tinguts del curs.

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena 
ha organitzat l’11a edi-
ció del Creix, un projec-

te psicoeducatiu que promou, 
de forma gratuïta, l’educació 
emocional, l’autoconeixença, 
el creixement personal i la co-
hesió de grup. A aquesta ini-
ciativa pionera del municipi 
hi participaran 12 joves de 1r i 
2n d’ESO, 8 dels quals són del 
municipi i 4 més de la resta de 
la comarca.
Des del 5 d’octubre �ns el 15 

de desembre faran 10 sessions 
d’1,5 hores cada dimecres al 
vespre, que condueix la psi-
còloga i especialista en Anà-
lisi i Conducció de Grups del 
Centre Avancem d’Òdena i 
que pot comptar amb altres 
professionals que ajudin i 
orientin els participants. Al 
llarg de les sessions els joves 
van triant què volen treballar, 
de forma vivencial i dinàmi-
ca, temes com l’autoestima, la 
comunicació, els complexes, 
les pors, les angoixes, el fu-
tur o les relacions d’amistat i 

Engega l’11a edició del projecte Creix 
amb la participació de 12 joves

de parella. Tot plegat amb un 
compromís de con�denciali-
tat que tothom ha de signar 
abans de començar les sessi-
ons.
La novetat d’aquesta 11a edi-
ció respecte les anteriors és 
que s’està podent dur a ter-
me de manera presencial al 
centre cívic el Pla, respectant 
l’aforament indicat per les 
restriccions derivades de la 
Covid-19, donant així l’opor-
tunitat de participació a joves 
que per motius de mobilitats 
no ho podien fer.

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

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

Fomento de Construcci-
ones i Contratas, l’em-
presa encarregada de la 

neteja de la via pública a Vi-
lanova del Camí, està fent una 
neteja a fons de parcs i carrers. 
Aquesta neteja, que incideix 
especialment en espais amb 
molta freqüència de pas, s’ha 
centrat en alguns parcs com el 
dels Claramunt o els que estan 
més a prop de les escoles.
L’arribada de la tardor, amb 
la caiguda de fulles i també 
els excrements dels ocells que 
viuen als arbres de places i 
parcs, embruten el terra però 
també el mobiliari urbà i els 
elements de joc utilitzats pels 
infants. Per això des de l’Ajun-
tament i en estreta col·labora-
ció amb FCC, es fa de manera 
periòdica aquesta neteja amb 
més profunditat.
En cas de detectar alguna 
zona amb més brutícia del què 
seria habitual, podeu comu-
nicar-ho a través de l’APP de 
l’Ajuntament.  

Millora la pintura viària del 
municipi 
Des de fa uns dies s’han co-

mençat a repintar diferents 
vies del municipi així com pla-
ces d’estacionament i estacio-
nament especial. Els treballs, 
que van a càrrec de la Funda-
ció Àuria, es poden allargar 
algunes setmanes.
De moment s’ha actuat al car-
rer Maria Cristina, on s’han 
pintat els estacionaments i a 
diferents carrers del barri La 
Pau, on s’ha millorat un pas de 
vianants i s’ha pintat un apar-
cament especial.
També s’ha reubicat la parada 
del taxi, que a partir d’ara esta-
rà al carrer Amadeu Amenós, 
al costat de la parada del bus.

Neteja dels carrers i millora de la 
pintura viària a Vilanova del Camí

Durant les pròximes setma-
nes es continuaran aquests 
treballs de repintat al barri La 
Pau i també al Camp del Rei.
Des de la regidoria de via 
pública encapçalada per José 
Saucedo, també es contem-
pla una actuació per millorar 
la pintura viària de l’aparca-
ment del camp de futbol.
Aquests treballs formen part 
del manteniment regular de 
la senyalització horitzontal 
que, des de la regidoria de via 
pública, fan amb la voluntat 
d’augmentar la seguretat de 
les persones i dels vehicles 
que hi circulen.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí prepara 

per al pròxim 6 de novembre 
una sortida a Port Aventura 
amb l’objectiu d’oferir una al-
ternativa d’oci pels més joves 
durant l’època de l’any on el 
parc temàtic celebra el Ha-
lloween.
La sortida està pensada per 
joves de 12 a 17 anys. La sor-
tida es farà el  6 de novem-
bre. El punt de trobada serà a 
les 8:00 h a l’Espai Jove Can 
Muscons i l’arribada està pre-
vista pels volts de les 22:00 h 

en el mateix punt.
Per participar-hi, cal fer una 
inscripció prèvia a través del 
formulari que trobareu en 
aquest enllaç (https://www.
bit.ly/joves21) i, un cop con-
�rmada la plaça, caldrà abo-
nar 10 € on s’inclou l’autobús 
d’anada i tornada, el dinar i 
l’entrada al parc. També cal-
drà entregar l’autorització 
que trobareu en el mateix en-
llaç signada pels pares, mares 
o tutors legals dels i les joves, 
com també una còpia de la 
targeta sanitària.
Les inscripcions s’acceptaran 
per estricte ordre d’inscrip-
ció �ns a cobrir les 30 pla-

L’Espai Jove Can Muscons organitza 
una sortida a Port Aventura 

ces disponibles pels joves de 
Vilanova del Camí, que ani-
ran acompanyats durant la 
sortida de 3 professionals de 
l’equipament juvenil. 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Diumenge es va estre-
nar la nova tempo-
rada de CineClub 

Vilanova a Can Papasseit 
amb Onward, una pel·lícula 
d’animació que va traslladar 
al públic a un món de fantasia 
suburbana. 
La família de +QCine al com-
plet ha reprès l’activitat, amb 
sorpreses i amb la complici-
tat de col·laboradors a�ns. 
Continuen comptant amb 
La Trastienda i BigPaper que 
aporten el seu granet de sorra 
per fer que la temporada sigui 
ben especial. 
Des de +QCine han agraït 
l’assistència del públic que 
els va acompanyar aquest 
diumenge, en la projecció 
d’Onward, i els animen a as-
sistir el pròxim 28 de novem-
bre a la projecció d’Abomina-
ble, una altra gran pel·lícula 
d’animació.

Sortejos i Targeta �delitat
I a banda de veure bon cine-
ma, el CineClub Vilanova 
també organitza sortejos per 
premiar la �delitat dels més 
cinè�ls. Per participar podeu 
seguir-los a Instagram i en-
trar en la web per estar al dia 
de totes les promocions. 
Aquest primer diumenge van 

sortejar dues samarretes, una 
en col·laboració amb la Tras-
tienda i una altra per genti-
lesa de Big Paper.
També estrenen novetats res-
pecte de la Targeta �delitat. 
Recordem que es repartia una 
targeta per adult i s’havia de 
portar en cada projecció per 
segellar-la. A �nal de tem-
porada es feia un sorteig de 
productes relacionats amb el 
cinema entre les persones que 
tenien un mínim de 4 segells.
Doncs bé, aquesta tempora-
da, com a novetat, només farà 
falta un mínim de 3 segells 
(és a dir l’assistència a tres 
projeccions), per participar 
en el sorteig a �nal de tempo-
rada. A més es repartirà una 
targeta per persona (�ns a �-
nal d’existències). 

Torna la màgia de la 
‘gran pantalla’ a Can 
Papasseit 

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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LA POBLA DE C. / LA VEU

Des d’avui dilluns 25 
d’octubre i �ns al 
pròxim 26 de no-

vembre, ambdós inclosos, es 
poden presentar les correspo-
nents sol·licituds a les beques 
que ofereix l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt als alum-
nes de secundària i d’estudis 
superiors del municipi per al 
curs 2021/2022. Els ajuts, des-
tinats a persones empadrona-
des a la població menors de 
25 anys, tenen la voluntat de 
col·laborar amb les famílies a 
fer front a les despeses deri-

vades dels estudis.
Pel que fa als imports, l’alum-
nat d’ESO rebrà 30 €; els estu-
diants de Batxillerat i de Ci-
cles Formatius de Grau Mitjà 
o Superior comptaran amb 
100 € i, �nalment, aquells que 
cursin estudis universitaris 
de grau, postgrau i màsters 
podran rebre 200 €.
Pel que fa a les sol·licituds 
aquestes es poden tramitar 
telemàticament a través de la 
plataforma E-Tram o presen-
cialment a les o�cines muni-
cipals. Per a més informació 
es pot consultar el web www.
lapobladeclaramunt.cat.

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt beca els alumnes de 
secundària i d’estudis superiors

LA TORRE DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt per tercer 
any obre a la ciutadania 

la decisió sobre a què destina-
rà 35.000 euros del pressupost 
municipal. Després de comp-
tar amb un gran èxit de partici-
pació als darrers pressupostos, 
la nova edició dels pressupos-
tos participatius ofereixen la 
possibilitat de repartir aquest 
import en dos projectes que no 
han de superar els 17.500 euros 
cada un.
Poden presentar les seves pro-
postes totes aquelles persones 
majors de 16 anys que estiguin 
empadronades al municipi o 
que hi tinguin una segona re-
sidència. S’han de registrar 
dins del termini establert al 
web Participa 311 de la Dipu-

tació de Barcelona, espai en 
què també es faran les votaci-
ons un cop els serveis tècnics 
de l’Ajuntament hagin valorat 
i validat les propostes presen-
tades.
Aquestes propostes estan li-
mitades a allò que sigui de 
competència municipal i que 
es pugui dur a terme en espais 
municipals oberts al públic en 
general, han d’estar referides a 
inversions, no han de suposar 
un manteniment excessiu ni 
requereixin personal per al seu 
funcionament, i han de ser per 
a tot el poble o per a una ma-
joria i que tothom en pugui fer 
ús. També cal que siguin soste-
nibles, respectuoses amb cri-
teris d’inclusió social, equitat i 
drets humans, que compleixin 
la normativa vigent i que es pu-
guin avaluar econòmicament.

La Torre de Claramunt 
engega la tercera edició dels 
pressupostos participatius

LA TORRE DE C. / LA VEU

El grup del PSC a la Torre 
de Claramunt ha mos-
trat la seva “alarma” pel 

fet que el govern de Junts del 
municipi vulgui gastar 1 milió 
d’euros en enterrar l’actual pis-
cina i fer-ne una de nova a tan 
sols uns metres de distància de 
l’actual. Els socialistes recla-
men una recti�cació urgent al 
govern de Jaume Riba perquè 
aquesta operació “no té cap 
sentit” i “és inadmissible gastar 
1 milió d’euros en desfer una 
piscina que funciona per fer-
la de nou a tan sols uns metres 
de l’actual. No té cap sentit ni 
lògica”.
La portaveu del grup, Carla 
Suárez, ha demanat l’informe 
que justi�ca aquesta “enorme” 
despesa i conèixer els detalls 
d’aquesta decisió que �ns ara, 
el govern mai havia explicat. 
Recorden que representaria 
una quarta part del pressu-
post del municipi. Davant les 
justi�cacions del govern de 
Junts que ho fa per seguretat, 
el PSC reclama que si aquest és 

el problema es posi una tanca a 
l’actual piscina o inclús una cú-
pula per tal de poder utilitzar 
el recinte amb altres �nalitats, 
com es el cas dels balls i festes 
que es duen a terme en un altra 
horari. Una actuació, a�rmen, 
que “tot i ser costosa, estaria 
molt per sota del més del milió 
d’euros que costarà el seu tras-
llat”.
El PSC també ha enumerat un 
seguit d’inversions que es po-
dria realitzar en els diferents 
nuclis amb el milió d’euros que 

El PSC denuncia que el govern de la 
Torre vol gastar 1 milió d’euros per 
moure uns metres la piscina municipal

el govern vol destinar a enter-
rar la piscina actual i fer-ne una 
de nova. La prioritat és donar 
servei a tots els nuclis del mu-
nicipis, amb un milió d’euros es 
podrien fer un munt d’accions 
per millorar els nuclis i estar al 
servei de la gent.
El grup socialista denuncia 
la “manca de transparència 
a l’hora de conèixer projec-
tes d’aquesta quantia i la falta 
d’anticipació per a poder arri-
bar a un consens amb totes les 
forces polítiques”. 

CAPELLADES / LA VEU

El proper dijous 4 de 
novembre tindrà lloc 
una nova ‘Experiència 

sostenible’ a l’Espai Guasch 
de Capellades, amb la xerra-
da “Quin futur energètic ens 
espera?”, a càrrec dels consul-
tors energètics Jaume Mar-

garit i Oriol Vilaseca. L’acte, 
conduït pel periodista i cap 
de societat a RAC1, Benet 
Iñigo, interpel·larà les per-
sones assistents a re�exionar 
sobre com podem plantejar 
un futur energètic sostenible 
a partir de dues veus experi-
mentades en aquest àmbit. 
La xerrada es farà a les 6 de la 

tarda. L’aforament és limitat i 
cal fer reserva prèvia a través 
d’aquest enllaç. Espai Guasch 
és un conjunt industrial i ar-
quitectònic revalorat en un 
gran espai de dinamització 
econòmica que acull avui di-
ferents activitats empresarials 
en un ambient saludable, cre-
atiu i col·laboratiu.

Nova ‘Experiència sostenible’ a l’Espai 
Guasch de Capellades 

l’especialista per al teu vehicle
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MONTBUI / LA VEU

El proper diumenge a 
partir de les 7 de la tarda 
donarà inici el sempre 

esperat i espectacular catorzè 
Passatge del Terror de Mont-
bui. L’antiga nau de Calçats 
Ferrer tornarà a acollir el Pas-
satge, activitat que es recupera 
després de no haver-se pogut 
celebrar durant el 2020.
A les 7 de la tarda obrirà portes 
un Passatge del Terror que pro-
met emocions fortes �ns ben 
entrada la matinada. Enguany, 
el títol del Passatge és “Gran 
Hotel: Christmas Edition”, pre-
senta una edició amb protago-
nistes d’allò més singulars i que 
tindran relació amb les tradici-
onals festes nadalenques. Per 
xarxes socials s’ha publicitat un 
petit tràiler del passatge, que 
promet emocions fortes.
Des de l’organització expliquen 
que serà un Passatge que no 
deixarà indiferents als assis-
tents, que podran gaudir d’un 
terrorí�c circuit ple de perso-
natges i escenes de por.
Com és habitual, el Passatge 
del Terror de Montbui és possi-
ble per la dedicació incansable 
de desenes de col·laboradors, 
que estan dedicant-hi moltes 
hores. Des de l’organització re-
corden que hi haurà voluntaris 
de protecció civil i diferents 
persones vetllant per la segu-
retat a diferents nivells: tant 
en els accessos, com dintre del 
mateix recinte, ubicat a tocar 
de l’am�teatre del Passeig Ca-
talunya, per on es canalitzarà 
l’accés del públic.
El preu de l’entrada per gaudir 
d’aquest Passatge del Terror és 
enguany d’un euro. Organitza 
aquesta activitat l’Ajuntament 
de Santa Margarida de Mont-
bui.

Halloween infantil 
a Mont-Àgora
I si els més grans tenen asse-
gurat l’espectacle de terror, els 
montbuiencs més menuts po-
dran gaudir amb el “Hallowe-
en Infantil” que s’organitzarà a 
Mont-Àgora. A més de poder 
jugar a “truco/trato”, els infants 
de Montbui podran anar dis-
fressats a veure la projecció de 
la pel·lícula d’animació infantil 
“Coco”, la qual donarà inici el 
mateix diumenge a partir de les 
cinc de la tarda. Aquesta activi-
tat és organitzada per l’Ajunta-
ment, amb el suport de Viu La 
Festa i l’Espai de les Arts i del 
Coneixement Mont-Àgora.

Diumenge torna el 
Passatge del terror 
a Montbui

MONTBUI / LA VEU

La Plaça Major del Nucli 
Antic va lluir diumenge 
passat com en les mi-

llors ocasions, acollint la pri-
mera edició de la mostra de 
productors del Parc Agrari de 
la Conca d’Òdena. L’activitat 
va comptar amb la participa-
ció de 17 productors locals, 
que van poder donar a conèi-
xer i vendre els seus productes 
entre els/les assistents.
Durant tot el matí i �ns ben 
avançat el migdia, els assis-
tents van poder adquirir ti-
quets per consumir aliments 
originats a la Conca d’Òdena 
a la �ra, i conèixer així els pro-
ductes del Parc Agrari. Mal-
grat que la matinal va comen-
çar amb una temperatura un 
pèl freda, a partir de les onze 

del matí, i durant les següents 
tres hores, es va viure un gran 
ambient, amb centenars de 
persones visitant la mostra, 
entre elles les principals au-
toritats montbuienques, en-

Èxit de públic i participant a la 1a Mostra de 
productors del Parc Agrari de la Conca d’Òdena

capçalades per l’Alcalde Jesús 
Miguel Juárez.
Diferents productors van dur 
a terme xerrades on van expli-
car les especi�citats d’alguns 
dels seus productes. Així, 

Ecomercaderet va encetar la 
matinal realitzant un taller 
de cuina amb productes de 
la Conca d’Òdena. Tot seguit, 
Albert Urgell va parlar sobre 
“l’elaboració artesanal de cer-
vesa a partir de cereal propi” 
i seguidament Manel Badia 
va parlar sobre “com apro�tar 
l’aigua en ambients de secà”.  
Van col·laborar en aquesta 
proposta el Parc Agrari, la Ge-
neralitat de Catalunya, la Di-
putació de Barcelona, el Con-
sell Comarcal de l’Anoia i la 
Xarxa de Productes de la Ter-
ra. Cal recordar que l’Associa-
ció de Productors de la Con-
ca d’Òdena és un dels quatre 
nodes que formen el Parc 
Agrari de la Conca d’Òdena, 
juntament amb la restauració 
i el comerç, el sector turístic i 
l’administració local.

MONTBUI / LA VEU

En un diumenge on el 
temps i la temperatura 
convidaven a gaudir de 

l’aire lliure, es van acostar mol-
tíssimes persones al cim de La 
Tossa per participar en les acti-
vitats que s’havien preparat per 
celebrar la Festa de la Tardor. 
Va començar la matinal amb 
un itinerari botànic per conèi-
xer la �ora i plantes de l’entorn, 
guiat per Mercè Cartañà, biò-
loga, professora i il·lustrado-
ra cientí�ca, que va despertar 
molta curiositat i interès,  i 
també es va realitzar un itine-
rari per fer una visita a l’església 
i Torre de Defensa recentment 
remodelada.
A partir de les 12 del migdia es 

va celebrar una missa dins l’es-
glésia romànica, o�ciada per 
mossèn Josep Ma. Pujol, que 
va girar entorn de la vida de 
les persones a la tardor, en con-
vivència amb els canvis de la 
natura i amb l’espai de re�exió 
que convida aquesta estació.  
En mossèn Aquileu de Ruanda 
va acompanyar la missa amb la 
música de l’orgue.
La Festa va �nalitzar amb la 
inauguració de l’exposició de 
pintura “Colors i natura” (tèc-
nica amb acrílics), d’Anna Font 
Bosque, a la sala d’exposicions 
del Refugi de La Tossa.   La 
inauguració de l’exposició, que 
es podrà veure tots els diumen-
ges de 10.30 a 13.30 hores, va 
tenir molta assistència i interès, 
i va comptar amb la presència 

Bona participació a la Festa de tardor de la Tossa

de l’Alcalde montbuienc Je-
sús Miguel Juárez, la primera 
Tinent d’Alcalde, Coral Váz-
quez, la regidora de Cultura, 
Festes i Gent gran, Sara Ber-
gantiño i el regidor de Pro-
moció Econòmica, Comerç, 

Turisme, Ocupació i Seguretat 
Ciutadana, Jordi Bòria.
Aquesta festa tradicional de 
tardor ha estat organitzada 
per la Fundació La Tossa, i ha 
comptat amb la col·laboració 
del Consorci La Tossa. 

MONTBUI / LA VEU

El proper dijous 4 de 
novembre a partir de 
dos quarts de vuit de 

la tarda tindrà lloc a l’Ateneu 
Cultural i Recreatiu una ses-
sió participativa amb els veïns 
i veïnes del Nucli Antic per 
donar a conèixer i explicar el 
projecte de remodelació i mi-
llora del Carrer Major i la Pla-
ça Major.

L’objectiu d’aquest projecte és 
la reurbanització del carrer 
Major i la Plaça Major, dos 
espais públics molt destacats 
del Nucli Antic, i pels quals es 
contempla una recuperació de 
l’espai públic funcional.
Entre d’altres aspecte, el pro-
jecte contempla l’ampliació de 
l’àmbit del carrer Major, inclo-
ent la placeta carrer Sant Magí; 
també el soterrament dels ser-
veis de tot l’àmbit d’actuació, 

la creació de places d’aparca-
ment, entre d’altres.
Pel que fa a la Plaça Major es 
recuperarà aquest espai per a 
l’ús i el gaudi dels veïns i veï-
nes. Es mantindrà l’organitza-
ció de l’espai per facilitar festes 
i celebracions.
El pressupost d’execució de la 
remodelació del carrer Major 
és de 338.416’37 euros, men-
tre que el pressupost d’exe-
cució de la remodelació de la 

Plaça Major és de 361.565’52 
euros. 
L’objectiu de la sessió és conèi-
xer les aportacions de la ciu-
tadania per tal de poder con-
sensuar l’actuació �nal que es 
dugui a terme. 
En aquesta sessió hi prendran 
part responsables polítics i 
personal tècnic de l’Ajunta-
ment de Santa Margarida de 
Montbui, així com l’empresa 
que ha redactat el projecte.

Dijous, sessió participativa al nucli antic per explicar 
el projecte de remodelació del carrer i la plaça Major
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

E ls Mossos d’Esquadra 
van detenir divendres 
22 d’octubre un home 

de 28 anys i veí de Sant Martí 
de Tous per un delicte con-
tra la salut pública. La inves-
tigació va començar arran 
d’un avís al cos policial que a 
l’entorn d’una masia del mu-
nicipi hi feia força olor de 
marihuana. Quan una unitat 
dels Mossos d’Esquadra es 
van apropar fins a la masia 
en qüestió, van confirmar 
les olors, i en veure sortir a 
una persona de l’edifici, que 
va resultar ser-ne el propie-
tari, aquest va acceptar fer-
ne una entrada i registre de 
manera voluntària.

Un detingut a Tous per tenir cabdells 
de marihuana valorats en 136.000€

En aquesta entrada a la ma-
sia, els agents dels Mossos 
d’Esquadra hi van trobar sis 
xarxes d’assecatge de ma-
rihuana i 22 quilos de cab-
delles d’aquesta planta, que 
estarien valorats, al mercat 

il·lícit, entre els 40.000 i els 
136.000 euros segons si és 
venta a l’engròs o venta al 
detall.
El detingut va ser posat en 
llibertat el mateix divendres 
i està a l’espera del judici.

ANOIA SUD / LA VEU

El proper dissabte 6 de 
novembre a les 17:00h 
a Carme es donarà a 

conèixer l’inici del procés de 
redacció del Pla Estratègic de 
desenvolupament dels 3 mu-
nicipis de la Riera de la Vall de 
Carme amb una presentació 
pública i un primer taller par-
ticipatiu d’escenaris de futur.
La �nalitat de dotar els mu-
nicipis de la vall de la riera de 
Carme amb un Pla Estratègic 
compartit és la de poder comp-
tar amb un full de ruta per als 
propers anys consensuat amb 
els veïns i veïnes, que parteixi 
de les necessitats dels diferents 

segments de població (jovent, 
infants, gent gran, famílies, ne-
gocis, etc.) i permeti avançar 
cap a un desenvolupament or-
denat i sostenible del territori a 
nivell social, econòmic i ambi-
ental. El procés d’elaboració del 
Pla Estratègic preveu la partici-
pació de les persones que viuen 
i treballen a la vall de la riera 
de Carme a través de diferents 
tallers participatius i entrevis-
tes, per tal de poder escoltar i 
recollir les seves opinions so-
bre com creuen que és la millor 
manera d’encarar el futur del 
municipi i incorporar-ho en el 
Pla Estratègic.
Per començar aquest procés 
de participació i re�exió com-

partida, el mateix dissabte es 
presentarà la �nalitat i el pro-
cés del Pla Estratègic i es durà 
a terme un primer taller parti-
cipatiu en el qual es projecta-
rà el futur desitjat per als tres 
municipis que formen la vall 
de la riera de Carme. El procés 
d’elaboració d’aquest Pla Estra-
tègic és una iniciativa conjunta 
dels ajuntaments de Santa Ma-
ria de Miralles, Orpí i Carme 
i tindrà lloc durant el quart 
trimestre del 2021 i el primer 
semestre de 2022. La coordi-
nació del procés i la redacció 
del Pla és a càrrec de la coope-
rativa Raiels i es compta amb 
el suport econòmic de la Di-
putació de Barcelona.

Carme, Santa Maria de Miralles i Orpí 
engeguen el procés d’elaboració del Pla 
Estratègic de la Vall de la Riera de Carme

LA TORRE DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt celebrarà 
dimecres 20 de novem-

bre el primer ple presencial 
des de l’inici de la pandèmia, 
a una sala de plens totalment 
renovada, modernitzada, cli-
matitzada i condicionada. Les 
obres es van començar al ge-
ner apro�tant que els últims 
mesos els plens s’han celebrat 
telemàticament i han tingut 
un cost de 39.000 euros.
La reforma ha permès d’una 
banda eliminar les barreres 
arquitectòniques, com el graó 
de l’entrada que s’ha superat 
amb la construcció d’una ram-
pa d’accés. I de l’altra, ha servit 
per acabar amb la humitat de 
la sala, després de sanejar-la i 
protegir-la amb un tractament 
i materials especials. El nou 
paviment també està pensat 
per evitar la humitat, i és an-
tilliscant. Pel que fa als tanca-

ments exteriors, s’han millorat 
buscant la lluminositat de la 
sala i afavorint-ne també un 
consum energètic més baix.
L’aspecte de la sala també ha 
canviat completament. Se n’ha 
retirat tota la bancada i l’enta-
rimat de fusta, que li donava 
un aspecte antic i l’empetitia, 
se n’ha eliminat el cortinatge, 
i se n’ha modernitzat el mobi-
liari, amb un color blanc que 
dona profunditat, amplitud i 
lluminositat. Les noves taules 
blanques i funcionals també 
permetran una distribució 
dels regidors en què compta-
ran amb més espai i comodi-
tat.
Finalment, la nova sala de 
plens compta també amb una 
càmera de vídeo que perme-
trà transmetre en directe els 
plens, com s’ha fet durant els 
mesos en què eren telemàtics, 
i  s’hi han instal·lat unes ban-
cades per al públic que hi vul-
gui assistir.

La Torre de Claramunt re-
cupera els plens presencials 
a una sala renovada

- 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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CAPELLADES / LA VEU

Capellades ha viscut un 
cap de setmana ple 
d’activitats. Dissab-

te, més de mil persones van 
passar per la 3a Mostra de 
Cervesa Artesana, organit-
zada per l’entitat Dimonis de 
Capellades en col·laboració 
amb l’Àrea de Promoció lo-
cal de l’Ajuntament. Hi van 
participar sis empreses pro-
ductores: Bripau, Màger, Els 
Minairons, Espina de Ferro, 
Ales Agullons i la Lenta. La 
�ra ha canviat enguany el seu 
emplaçament habitual al cos-
tat de la Bassa i s’ha celebrat 
al Parc de la Font Cuitora, su-
perant les expectatives d’as-
sistència de públic.
Diumenge va ser el torn de la 
cursa i caminada Neandertal 
2021 i la cursa BTT Xallen-
ger, organitzades per l’Asso-
ciació d’Esports de Muntanya 
de Capellades (AEMdeKP) 
en col·laboració amb l’Ajun-
tament de Capellades. Utilit-
zant també l’espai arbrat de la 
Font Cuitora, en aquest cas 
recondicionat per a la cele-
bració d’un gran esdeveni-
ment esportiu com aquest, es 
va donar sortida als 300 par-
ticipants inscrits en alguna de 
les tres modalitats. La xifra 
de corredors s’ha hagut de li-

mitar enguany per motius de 
prevenció sanitaris.
Amb més de deu anys de tra-
jectòria, la cursa Neandertal 
de Capellades ha esdevingut 

Cap de setmana de curses i cervesa 
a Capellades

un dels certamens esportius 
anuals de referència a la co-
marca de l’Anoia, amb la par-
ticipació de corredors i corre-
dores d’arreu del país

CAPELLADES / LA VEU

Ja no queden entrades per 
a l’escape room “Terror a 
la �ra” que s’ha organitzat 

per als joves de Capellades a 
Casa Bas la nit del divendres 
29 d’octubre, amb motiu de 
Halloween i la Castanyada. 
Amb pocs dies s’han com-
pletat totes les inscripcions 
i ja són prop de 90 els joves 
apuntats per participar en 
aquesta activitat, organitzada 
per l’Ajuntament de Capella-
des, el cluc esportiu Dance 
& Fun, Capellades Joventut 
i la Diputació de Barcelo-
na. Malgrat això, segons els 
organitzadors, si hi ha nous 

grups interessats es generarà 
una llista d’espera per si algun 
dels grups inscrits cancel·la la 
seva participació a l’escape 
room. 
A hores d’ara hi ha 11 grups 
apuntats, de màxim 10 per-
sones cadascun. L’activitat, 
que començarà divendres a 
les 21:30h i s’allargarà �ns a la 
mitjanit, tindrà lloc als jardins 
de Casa Bas, ambientats per 
convertir-se en una autèntica 
�ra del terror. L’entrada es farà 
pel carrer Doctor Fleming, on 
els participants coneixeran les 
normes i els objectius del joc. 
És necessari portar almenys 
un telèfon mòbil que pugui 
llegir codis QR.

Exhaurides les places 
per a l’escape room de 
Halloween a Casa Bas 

CAPELLADES / LA VEU

L’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament de Cape-
llades, en col·laboració 

amb l’Associació Capellades 
Comerç i el forn Ca l’Ange-
llilo, organitzen el concert de 
la Castanyada infantil amb la 
Lali Begood i el seu especta-
cle “El Jardí secret”, que tin-
drà lloc el divendres 29 d’oc-
tubre. Serà a les 6 de la tarda 
al Teatre La Lliga. Abans, a 

les 17:30h, els forns de Cape-
llades Comerç convidaran a 
berenar coca de forner i xo-
colata a tots els infants que 
s’acostin a celebrar la Casta-
nyada al Teatre La Lliga. 
Com cada any, i per mantenir 
ben viva aquesta festa tradici-
onal, tots els infants que vagin 
vestits de petites castanyeres i 
homenets del bosc participa-
ran en el sorteig d’una safata 
de panellets, enguany genti-
lesa del forn Ca l’Angelillo.

Berenar i concert de Lali 
Begood per celebrar la 
Castanyada 

CAPELLADES / LA VEU

E l CAP de Capellades 
organitza, amb el su-
port de l’Ajuntament, 

la vuitena edició de les ca-
minades saludables “Mou-
te”, que començaran aquest 
divendres 29 d’octubre. Les 
caminades, que es realitzen 
en grup, estan adreçades a 
tots els ciutadans de Capella-
des, La Torre de Claramunt i 
Vallbona d’Anoia. Són rutes 
de dificultat lleu amb una 
durada d’unes dues hores i 
mitja a l’entorn de Capella-
des.
L’activitat tindrà lloc peri-
òdicament l’últim diven-
dres de cada mes, de 9:15h a 
11:45h (29/10, 26/11, 17/12, 
28/01, 25/02, 25/03, 29/04, 
27/05, 17/06). Els mesos 
d’estiu, però, les caminades 

començaran una hora abans, 
de 8:15h a 10:45h (29/07, 
26/08, 30/09). El punt de tro-
bada serà a la part de darrere 
del CAP de Capellades.

Les inscripcions per a aques-
ta activitat, que té l’objectiu 
de beneficiar l’organisme 
aprofitant l’espai exterior del 
municipi i passant una bona 
estona en grup, es poden fer 
al CAP (de dilluns a diven-
dres de 8 a 20h), per telèfon 
al 938011691 o bé enviant un 
correu electrònic a eapcape-
llades@gencat.cat. 
El primer dia, aquest diven-
dres, es farà entrega als par-
ticipants d’un obsequi per 
part de l’Ajuntament de Ca-
pellades. Abans de començar 
la caminada es farà el regis-
tre d’assistència i uns exerci-
cis d’escalfament. Per dur a 
terme les caminades saluda-
bles “Mou-te” cal portar roba 
adequada al temps, caçat 
idoni, bastó o piulat per tenir 
millor suport durant la ruta, 
aigua i, si cal, crema solar. 

Arriba la vuitena edició de les 
caminades saludables “Mou-te” 

CAPELLADES / LA VEU

El passat mes de setem-
bre, un fort llamp va 
caure a Capellades i va 

cremar un transformador a la 
zona de la Ronda del Capelló 
que va deixar la il·luminació 
de la cinglera del Capelló in-
operativa. L’Ajuntament ha 
treballat des de llavors en la 
reparació del sistema elèctric 
i és previst que en les prope-
res dues setmanes es pugui 
restablir el servei. 
La incidència va obligar lla-

vors a suspendre les visites 
guiades de Les Nits de la Cin-
glera previstes per a aquell 
cap de setmana en el marc de 
les activitats de la Festa Major 
de Capellades, organitzades 
pel Parc Prehistòric de Cape-
llades. L’èxit de visitants i la 
gran demanda van fer ampli-
ar les visites durant més caps 
de setmana a part del previst 
inicialment. Ara, el consistori 
celebra que es pugui recupe-
rar la il·luminació d’aquest 
espai tan emblemàtic de Ca-
pellades ben aviat.

La il·luminació de la 
cinglera del Capelló es 
restablirà properament 



Josep Llopart.
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l govern municipal de 
l’Ajuntament de Piera 
fa balanç de les prime-

res obres i accions executades 
gràcies al paquet de 8,6 milions 
d’euros que destinarà a inver-
sions per al municipi. L’alcalde 
Josep Llopart explica en què 
han consistit aquestes mesures 
inicials, que han contribuït a 
una notable millora d’instal·la-
cions.

VARIANT DE PIERA.- Me-
reix capítol a banda l’anunci 
de la Generalitat de licitar i 
començar les obres de la va-
riant de Piera de la carretera 
B-224. “Aquest és un tema que 
ve de lluny, se n’ha parlat mol-
tes vegades, però ara ja sí que 
serà una realitat. Ja s’ha signat 
la Generalitat el retorn de la 
carretera que passa per l’inte-
rior del municipi, de manera 
que es podrà convertir en una 
via més comercial, de vianants 
i atractiva per a tothom. A la 
vegada l’acord és de començar 
la construcció de la variant 
l’any que ve, amb un cost de 
8.150.000€, i la previsió és que 
les obres durin un any i sis me-
sos. A mitjans del 2023 la vari-
ant serà una realitat i ens traurà 
6.000 cotxes diaris que passen 
per l’interior de Piera, la qual 
cosa ens permetrà tenir un po-
ble més endreçat i tranquil a la 
via urbana. En el seu moment 
ja es va lluitar molt per la que 
en diem “rotonda d’Hostalets”, 

El govern municipal de Piera fa balanç de les primeres 
obres i accions fetes gràcies al paquet d’inversions

malgrat ser a Piera, i a partir 
d’allí la variant acabarà a la car-
retera, prop de Can Mussarro. 
També hi haurà una rotonda 
que donarà accés a l’entrada de 
Piera per la part del polígon, 
que ens anirà molt bé perquè 
ens genera oportunitats a ni-
vell de desenvolupar el sòl in-
dustrial”.

EQUIPAMENTS ESPOR-
TIUS.- S’ha fet també una in-
versió en la maquinària de �t-
ness de la piscina, on hi havia 
prop de mil usuaris que ja ha-
vien amortitzat pràcticament 
aquests elements. Malgrat la 
davallada que hi ha hagut com 
a conseqüència de la covid, 
l’Ajuntament ha fet ara una 
aposta forta per a renovar les 
màquines de �tness, muscula-
ció i càrdio, que ajudi a motivar 
i incentivar de nou el creixe-
ment d’usuaris. La inversió s’ha 
fet a través de rènting, de ma-
nera que cada quatre anys les 
màquines es reposaran i s’asse-

gura el manteniment constant.
També s’ha canviat la gespa 
arti�cial del camp de futbol 
municipal, on juga l’AE Piera. 
Ja es van fer també unes obres 
de millora del mur i el talús del 
camp, de manera que oferissin 
molta més seguretat i evitar es-
llavissades. Ara la gespa, amb 
el pas dels anys, estava molt 
malmesa, s’acumulava el caut-
xú, calia canviar-la. La inversió 
ha estat de 350.000€.

CEMENTIRI.- El govern mu-
nicipal està ja �nalitzant l’am-
pliació del cementiri. “Ha fet 
un canvi important, a nivell 
d’enjardinament però també 
per l’ampliació de cent nínxols, 
que feia molta falta. Aquest és 
un dels serveis essencials que 
fem des de l’Ajuntament, i calia 
posar-hi �l a l’agulla. Es tracta 
d’una concessió per a 50 anys i 
comporta una quota anual. Vo-
lem fer també un inventariat 
nou de tot l’equipament del ce-
mentiri”, diu l’alcalde Llopart. 

CARRER DEL PARC.- Una 
altra de les obres esperades, i 
molt reivindicada pels veïns, 
era la millora del carrer del 
Parc. “Era un dels pocs carrers 
que quedaven per urbanitzar 
de Piera, i ara s’ha pogut fer, 
amb contribucions especials, 
en una proporció de 40-60%. 
Es tracta d’un carrer peatonal, 
perquè així ho han volgut els 
veïns. S’acabarà d’una vegada 
per totes el fang i la pols, hi 
haurà un enjardinament i mi-
llor il·luminació, serà un punt 
i a part i veig que el veïnat està 
molt content”. 

PUMP PARK.- S’ha constru-
ït un PumpPark, un circuit de 
BMX i d’Skateboard i patinets, 
que té molt d’èxit entre els més 
joves, especialment els caps de 
setmana. Es tracta d’un circuit 
pavimentat, realitzat per una 
empresa professional del sec-
tor. En general, tothom ha que-
dat impressionat per l’interès 
que ha despertat. És el segon 
PumpPark que es fa la comar-
ca, després del de Castellolí. La 
inversió ha estat de 50.000€.

AJUDES SOCIALS.- També 
s’ha executat un partida eco-
nòmica destinada a ajudes per 
a la millora de les façanes del 
nucli antic inclòs en la “Llei de 
Barris”. La quantia total dels 
ajuts és de 240.000€, i l’import 
màxim per a cada veí que ho 

sol·liciti per arranjar el seu im-
moble és de 3.000€. “Crec que 
és una ajuda molt interessant, i 
la prova és que hi ha moltes sol-
licituds, de manera que, quan 
es resolguin, estic convençut 
que aquests diners es reparti-
ran entre molta gent. Això és 
important perquè també mo-
tivem a pintors, paletes i altres 
professionals petits que se’ls hi 
generi negoci”.
Un altre capítol important és 
l’ajuda directa de 1.500€ als 
comerços del municipi, per 
tal de minvar en la mesura 
del possible l’impacte de la 
covid. Tan sols s’han de jus-
ti�car despeses per aquest 
valor econòmic a través de 
factures, per exemple de sub-
ministraments o de gestories, 

Futura Variant de Piera.

Ampliació del cementiri.

Pump Track.

i evidentment tenir la llicèn-
cia d’activitats al dia i estar 
ubicats dins del municipi de 
Piera. “En total hi destinem 
150.000€, crec que seran su�-
cients, se que són pocs diners 
després de tot el què ha pas-
sat, però són ajuts molt direc-
tes i ràpids, és fer la petició, 
justi�car i cobrar. Crec que 
amb els diners que disposà-
vem calia ajudar al comerç 
pierenc”.
D’altra banda, en aquest se-
gon semestre el consistori de 
Piera també va aprovar que el
transport escolar fos gratu-
ït. Fins ara era co�nançat pel 
Consell Comarcal i la Gene-
ralitat, i pels pares, i partir 
d’ara aquest darrer import 
l’assumirà l’Ajuntament.Canvi de la gespa artificial al camp de futbol municipal.

Obres al carrer del Parc.
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PIERA / LA VEU

Aquest proper cap de 
setmana, els pierencs 
i les pierenques po-

dran gaudir de diferents ac-
tivitats per celebrar a la vila 
la festa de la Castanyada. 
La primera de les propostes 
serà un taller de manualitats 
per als infants que es farà a 
la pista del Gall Mullat d’11 
a 13 hores. Per participar-hi 
caldrà fer una inscripció prè-
via a l’enllaç adjunt.
De 17 a 21 hores, el Jovent de 
Piera, amb la col·laboració 
de La Moreneta Espai Cul-
tural, organitzarà una tarda 
de música durant la qual es 
podran escoltar tots els estils 
musicals: de 17 a 18 hores 
seran les persones assistents 
les que escullin la música; de 

18 a 19.30 hores, Dj Albert 
Rovira oferirà patxangueo 
i reggaeton; finalment, de 
19.30 a 21 hores, serà Mer-
lin DJ el que punxarà música 
d’estil chill techno.    
No podia faltar a la celebra-
ció de la Castanyada, el Pas-
satge del Terror organitzat 
pels Diables de Piera amb 
el suport de l’Ajuntament. 
Aquest any arriba a la seva 
cinquena edició després que 
l’any passat no es pogués rea-
litzar per la Covid. El Circ del 
Terror s’iniciarà a les 20.30 
hores i l’últim passi es farà a 
mitjanit. Les entrades es po-
saran a la venda el mateix dia 
de 20 a 23.30 hores a un preu 
de 2,50 euros. Des de l‘orga-
nització es convida la ciuta-
dania a passar-hi una tarda 
terrorí�cament divertida.

Gaudeix a Piera de la 
celebració de la Castanyada

PIERA / LA VEU

El POPET és un projec-
te en el qual hi col·la-
boren l’Ajuntament de 

Piera i el Departament d’En-
senyament de la Generalitat 
de Catalunya amb la volun-
tat d’atendre les necessitats 
dels i les alumnes que pre-
senten dificultats per apren-
dre en l’entorn acadèmic, 
amb un baix rendiment, 
amb desmotivació, amb pe-
rill d’absentisme i de vegades 
amb problemes de conducta 
no significatius, però, d’altra 
banda, amb interès en tas-
ques manipuladores i relaci-
onades amb el món laboral. 
L’objectiu final és, per tant, 
facilitar que l’alumnat 

d’aquestes característiques 
pugui assolir les compe-
tències bàsiques per poder 
graduar, millorar la seva 
autoestima i estar preparats 
per a l’entrada al món labo-
ral. L’alumnat combina l’as-
sistència al centre (dilluns, 
dimecres i divendres) amb 

Es reprèn el POPET, un programa 
de diversi�cació curricular

l’assistència a les entitats de 
la vila (dimarts i dijous) fins 
a final de curs. Aquest curs 
hi participen 16 alumnes: 14 
de l’INS Guinovarda i 2 de 
l’Institut Escola Piera. 
Les entitats col·laboradores 
enguany són: Taller Retokes, 
Club Tennis Piera, Escola 
Bressol Municipal Gall Mu-
llat, Escola Creixà, Institut 
Escola Piera, Escola Herois 
del Bruc, Fer Bric 09, Estè-
tica Kla’s, Piscina Munici-
pal, Tot Esport, Valdemotos, 
Jardineria L’Encís i l’Espí-
gol. Des de l’Ajuntament i 
els centres educatius es vol 
agrair el seu suport, perquè 
sense la seva implicació des-
interessada no seria possible 
l’èxit d’aquest programa. 

PIERA / LA VEU

E l passat dissabte, dia 
23 d’octubre, l’audi-
tori de Ca la Mestra 

va acollir una sessió de mu-
sicoteràpia amb música en 
directe que va anar a càrrec 
de diferents professors de 
l’Aula Municipal de Música. 
A través d’aquestes sessions, 
les persones usuàries de l’en-
titat Dispiera poden experi-
mentar com sonen diferents 
instruments, en aquest cas el 
violoncel, la flauta travessera 
i el piano. El professorat va 
interpretar diferents obres 
pensades per treballar-les en 
el marc d’aquesta sessió de 

musicoteràpia. 
D’altra banda, ahir dilluns, 
25 d’octubre, es va celebrar 
al gimnàs de l’Institut-Escola 
Piera el concert final del pro-
jecte Tocatta amb l’alumnat 
d’aquest centre. En les pro-
peres setmanes es farà el ma-
teix a l’escola Creixà i durant 
els mesos de gener i febrer 
a l’escola Apiària i a l’escola 

Herois del Bruc, que també 
participen en el projecte. En-
guany l’alumnat ha preparat 
i interpretat la peça Suns-
hine of your Love de Cream 
d’Eric Clapton. Les mesures 
Covid no han permès que les 
famílies poguessin entrar al 
gimnàs però han pogut se-
guir el concert i escoltar-lo 
des del pati.

Retornen els projectes de l’Aula 
Municipal de Música

Aquests darrers dies 
s’ha dut a terme una 

sessió de musicoteràpia 
a Ca la Mestra i s’ha 

celebrat el concert �nal 
del projecte Tocatta a 
l’Institut-Escola Piera

Un total de 16 alumnes 
pierencs participen en 
aquest projecte que vol 
atendre les necessitats 
d’aquells nois i noies 
que presenten di�cul-
tats per aprendre en 

l’entorn acadèmic

199
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C. RIUBREGÓS / LA VEU

La Diputació de Bar-
celona ha realitzat el 
projecte d’urbanització 

del carrer de les Escoles de 
Castellfollit de Riubregós, un 
treball que ha estat lliurat a 
l’Ajuntament i que forma part 
del conjunt d’actuacions que el 
municipi està realitzant en la 
renovació dels serveis urbans 
i els paviments dels carrers del 
seu nucli antic.
L’actuació al carrer Escoles es 
centra en diverses obres com 
són la renovació de les xarxes 
de clavegueram, d’abastament 
d’aigua potable i d’enllumenat 
públic, així com la millora de 
la xarxa elèctrica, mitjançant 
passos soterrats, i de la xarxa 
de telèfon per traçat aeri alter-
natiu.
El projecte també inclou la 
renovació del paviment, amb 
la franja central de calçada 
amb formigó acolorit, dues 
franges laterals de voreres 

empedrades i juntes transver-
sals i longitudinals amb peces 
de llambordí ceràmic. En la 
nova pavimentació s’ha in-
clòs la representació de l’anti-
ga muralla, indicada amb pe-
ces de pedra i una placa d’acer 
Corten gravada.
Així mateix, també s’ha pre-
vist l’estabilització del mur 
existent esglaonant l’alçada 
total del mur en dos trams, 

Projecte d’urbanització del carrer de les 
Escoles de Castellfollit de Riubregós

mantenint part del mur exis-
tent i construint un nou mur 
de gabions. Finalment, es fa 
la urbanització del parc a una 
alçada intermèdia, amb acces-
sos des del carrer de les Es-
coles, mitjançant una escala i 
una rampa de formigó. Aquest 
conjunt d’actuacions tenen un 
cost de 236.632 euros, dels 
quals la Diputació de Barcelo-
na n’aporta 202.769 euros.

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

L’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles ha 
impulsat un projecte 

de millora acústica pel Cen-
tre Polivalent Josep Maria 
Torras Cao “La Fàbrica” de 
Sant Martí Sesgueioles. Ac-
tualment el local pateix un 
problema greu de reverbera-
ció, que és molt alt, i provoca 
que els espectacles i activitats 
no se sentin correctament i, 
si s’hi fan trobades o cele-
bracions, el soroll esdevingui 
desagradable.

El projecte té com a objectiu 
la instal·lació d’elements fo-
noabsorbents suspesos que 
redueixin el temps de rever-
beració, i per tant millori 
l’acústica de l’espai. Es tracta 
de cilindres recoberts d’un 
teixit amb molt bones propi-
etats absorbents que se situa-
ran entre les encavallades de 
la nau.
El cost del projecte ascen-
deix a 37.000€, import sub-
vencionat en la seva totalitat 
per Diputació de Barcelona. 
L’obra estarà finalitzada a fi-
nals de 2021.

Projecte de millora 
acústica per La Fàbrica

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

La presidenta de la Di-
putació de Tarragona, 
Noemí Llauradó, va vi-

sitar Santa Coloma de Queralt 
aquest dijous, 21 d’octubre. En 
la seva arribada la va rebre l’al-
calde de la vila, Ramon Mulle-
rat, acompanyat d’alguns re-
gidors del govern municipal. 
Després de les presentacions, 
els membres del consistori es 
van reunir durant uns 45 mi-
nuts amb la presidenta. Tot 
seguit, i abans del recés per di-
nar, Noemí Llauradó va signar 
el llibre d’honor de l’Ajunta-
ment de Santa Coloma.
Ja a la tarda, la comitiva va vi-
sitar alguns dels projectes que 
estan tirant endavant a Santa 
Coloma, com els treballs de 
substitució de la coberta de 
l’antic sindicat o l’antiga fa-
rinera, on l’Ajuntament té pre-
vist fer-hi el Museu del Blat. 
De fet, la presidenta anava 
acompanyada de la diputada 
delegada del Pla d’Acció Mu-
nicipal (PAM), Marta Blanch, 
del qual en depenen aquests 
dos projectes.
Els membres del consistori i 
els diputats provincials també 
van visitar l’església de Santa 

Maria de Bell-lloc, un dels 
patrimonis arquitectònics 
més destacats de Santa Colo-
ma i pel qual hi ha un acord 
entre el Bisbat de Tarragona, 
la Diputació i l’Ajuntament 
per tal de restaurar-ne la por-
talada. Finalment, la comitiva 
també va visitar l’inici de la 
Carrerada Natural, que és el 

La presidenta de la Diputació 
de Tarragona visita Santa Coloma

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

Santa Coloma de Queralt 
celebrarà aquest proper 
cap de setmana la setena 

edició del Som Terra de Safrà, 
un esdeveniment que tindrà 
com a jornada principal el dis-
sabte 30 d’octubre però que 
s’allargarà amb diversos actes 
entre el dijous 28 i el dilluns 1 
de novembre.
Així doncs, durant el dia 30 
d’octubre, la Plaça Major de 
Santa Coloma acollirà el Mercat 
de Safrà, amb parades en què 
s’hi trobaran diversos produc-
tes fets amb safrà i també altres 
aliments de proximitat. El Mer-
cat es celebrarà entre les 10 del 
matí i les 2 del migdia i donarà 
pas al dinar popular, que es farà 
al casal. Els tiquets pel dinar es 
poden aconseguir a l’o�cina de 
turisme de Santa Coloma. 
La jornada de dissabte, però, 
arrencarà a les 9 del matí amb 
la visita a un camp de safrà. Hi 
haurà dos grups i les places son 
limitades i requereixen d’ins-
cripció prèvia.  El Som Terra de 
Safrà també tindrà un espai per 
l’art, i és que a les 10 del matí en 
Xavi Badia, del Taller La Gàrgo-
la, iniciarà un mural represen-
tatiu de Santa Coloma i el safrà 
al Passeig dels Horts. 
Durant la jornada matinal tam-
bé es podrà visitar l’exposició 
“Un viatge a la terra del safrà: 
Macedònia”, al Castell del Com-
tes; realitzar dos tallers, l’Ima-
ginart amb la Narina Villegas 
entre les 10 i les 14 i el taller 
“Identi�quem l’olor i el gust del 
safrà”, que durarà 15 minuts i 

la primera tanda començarà a 
les 12.30h. Com és habitual en 
molts dels esdeveniments de 
Santa Coloma, també hi haurà 
espai pel teatre històric amb “La 
Taula del Safrà”, que es repre-
sentarà a les 11.30 i a les 13h a la 
Plaça Major. 
Per dissabte a la tarda, i per tan-
car la jornada principal del Som 
Terra de Safrà, la companyia 
Fem Teatre representarà la tea-
tralització de “Crocus i el delme 
del safrà. Sainet en un sol acte”, 
a les 17.30 al Castell del Comtes. 
Finalment, els actes de dissabte 
es tancaran amb un parell de 
demostracions de cuina i tast, 
també al Castell.
Totes les activitats de dissabte 
son gratuïtes.

Els actes de la resta de dies
Més enllà dels actes principals 
que es celebraran dissabte, el 
Som Terra de Safrà s’iniciarà el 
dijous 28 d’octubre amb la vi-
sita a Santa Coloma de l’Escola 
Agrària d’Alfarràs per conèi-
xer tot el procés de recol·lec-
ció, esbrinat i assecat del safrà. 
De cara a divendres, seran els 
alumnes de l’Institut Joan Segu-
ra de Santa Coloma qui s’apro-
paran a un dels camps de safrà 
per conèixer-ne tots els detalls.
Finalment, de cara a dilluns 1 
de novembre, dia de Tots Sants, 
es farà l’ensafranada, una acti-
vitat organitzada per Cal Llau-
ner i oberta a tothom però que 
requereix inscripció prèvia i 
on es recol·lectarà i s’esbrinarà 
el safrà. Acabant-ho tot, això 
sí, amb un tast de productes 
ensafranats. 

Santa Coloma celebra 
la setena edició del Som 
Terra de Safrà

camí ramader que uneix San-
ta Coloma amb Cunit.
Des de l’Ajuntament de San-
ta Coloma es fa una valora-
ció positiva de la visita de la 
presidenta de la Diputació i 
esperen que els temes tractats 
durant tota la jornada puguin 
veure recollits els seus fruits 
ben aviat.

ES NECESSITA OFICIAL FORNER

Interessats enviar CV a:
fornjv@yahoo.es o truqueu: Tel: 645 805 662
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CALAF / LA VEU

Aquest cap de setma-
na, el Casino de Calaf 
acaba el mes d’octubre 

amb doble espectacle de músi-
ca i teatre. El grup català Blau-
mut presentarà el seu nou disc 
‘001’ amb totes les entrades 
ja exhaurides, dies abans del 
concert. El diumenge 31 d’oc-
tubre a les 18.30 h és el torn 
de l’obra Els Brugarol, amb la 
direcció de Mònica Bo�ll i la 
dramatúrgia de Ramon Ma-
daula. 
A cals Brugarol – família de 
l’alta burgesia catalana- la 
�lla, l’Anna, activista i fe-
minista, decideix canviar-se 
el primer cognom pel de la 
mare. “No abatrem el patri-
arcat �ns que no ens diguem 
com la mare que ens ha parit”. 
Per l’Antoni Brugarol és in-
concebible que la seva �lla  ja 
no es digui Brugarol, un dels 
cognoms amb més solera de 
la comarca. Per això, recor-
rerà a tota mena d’argúcies 
i xantatges perquè l’Anna es 
faci enrere. Els intèrprets que 
donaran vida als personatges 
són Ramon Madaula, Jaume 
Madaula i Estel Solé.
Per adquirir les entrades, cal 
reservar-les al telèfon 93 869 
83 77 o al 620 134 018 (Jo-

sep) o comprar-les al portal 
web www.entrapolis.com. 
També es podran aconse-
guir a taquilla des d’una hora 
abans de l’espectacle, sempre 
que en quedin de disponi-
bles. El preu per als socis és 
de 12 euros i per al públic en 
general de 15 euros. Invitaci-
ons vàlides. 
A més a més, el passat diu-
menge van tornar les sessions 
de ball a la sala del Casino, 
després que s’hagessin hagut 
de cancel·lar i, posteriorment, 
adaptar en format de concert, 
a causa de la COVID-19. Per 
poder accedir a la sala, es va 

Blaumut i Els Brugarol protagonitzen 
el cap de setmana del Casino

haver de presentar el Pass-
aport Covid a l’entrada, així 
com seguir les mesures de 
seguretat establertes, que in-
cloïen l’ús obligatori de gel 
hidroalcohòlic, l’ús de la mas-
careta, sempre que no s’esti-
gués consumint; i la distància 
de seguretat.
Els espectacles estan inclosos 
als actes del 125è aniversari 
del Casino de Calaf. L’entitat 
calafina prepara una llarga 
i variada programació per 
viure un 2021 ben complet. 
Tota la informació i especta-
cles a la web de l’entitat www.
casinodecalaf.cat.

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

D esprés de 2 anys, el 
17 d’octubre Sant 
Martí Sesgueioles 

va poder tornar a celebrar 
i gaudir amb germanor del 
dinar de la gent gran.
El dinar, servit pel Restau-
rant Llenegues del municipi, 

va començar amb un emotiu 
discurs de l’Alcaldessa Rosa 
Narbona i va acabar amb un 
espectacle de màgia del Mag 
Rovi.
Tots els assistents i assisten-
tes han passat pel photocall 
preparat per l’ocasió per im-
mortalitzar el moment amb 
fotografies.

Sant Martí Sesgueioles 
torna a celebrar el dinar 
de la gent gran

CALAF / LA VEU

L’Ajuntament de Calaf 
va acollir fa uns dies 
una prova pilot d’una 

aplicació mòbil vinculada al 
projecte Welcome, una inici-
ativa que s’adreça a les per-
sones usuàries del servei de 
primera acollida.
La prova es va dur a terme a 
les instal·lacions municipals 
entre les 15.30 h i les 19.00 h i 
va estar dirigida per dos pro-
fessionals de la Direcció Ge-

neral de Migracions, Refugi i 
Antiracisme.
La iniciativa té com a objectiu 
cercar solucions tecnològi-
ques, com aplicacions mòbils 
o altres eines virtuals immer-
sives i de realitat augmenta-
da, per ajudar a les persones 
immigrades i afavorir el seu 
procés d’acollida i d’inclusió. 
Les eines s’aplicaran en els 
àmbits de l’aprenentatge de la 
llengua, el coneixement de la 
societat catalana, i també, la 
promoció de la seva inserció 

social i laboral.
Finançat per la Unió Euro-
pea, compta amb la impli-
cació d’una desena de socis 
del Regne Unit, Alemanya, 
Grècia, Galícia i Catalunya. 
Està liderat per la Universitat 
Pompeu Fabra i, a Catalunya, 
rep assessorament tècnic de 
la Direcció General de Mi-
gracions, Refugi i Antiracis-
me. Així mateix, compta amb 
el suport dels Ajuntaments de 
Terrassa i Cambrils i del Con-
sell Comarcal de l’Anoia.

L’Ajuntament de Calaf acull una prova pilot d’una aplicació mòbil 
vinculada al projecte Welcome

30/10/21 a les 17:45h - LLIGA EBA
MONBUS C.B. IGUALADA - 

COCHESINTERNET.NET CB ALPICAT
Abans del partit, reconeixement a Jaume Torres, 

exjugador del C.B. Igualada. VINE A GAUDIR DEL BÀSQUET!
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TEMPORADA 2021-2022
CB IGUALADA

MONBUS SÈNIOR MASCULÍ A:  Luka Milojevic, Robert Marsol, Carles Fons, Edu Burgès, Edu Tejero, Jordi Torres, Miquel Benito, Oriol Mateu, Roger Pérez, Salvador Farrés, Xexi 
Carrión i Nil Baqués. Entrenadors: Òscar Navarro, Jusep Planas i Pau Castelltort. Preparador físic: Pep Bartra. Fisioterapeuta: Marc Custodi. Delegat: Tià Castelltort 

EVENTS SÈNIOR FEMENÍ A:  Ainhoa Pineda, Ariadna Fontanet, Paula Iglésias, Montse Pujolreu, Marta Blanco, Carlota Carner, Judit Lamolla, Aldana Gayuso, Paula Guasch, Laura 
Vancells. Entrenadors: Sergi Alamillo, Carlos Iglésias i Neil Riba. Preparadora física: Georgina Gabarró

Monbus, compromesos amb l´esport

SOM-HI, CAMPIONS!

982 292 900  ·  monbus.es
Patrocinador del primer equip masculí del Club Bàsquet Igualada
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TEMPORADA 2021-2022
CB IGUALADA

INDUSTRIAL BOROBIL SÈNIOR MASCULÍ B:  Carlos Fratila, Toni Lamolla, Arnau Nieto, 
Arnau Baltà, Adrián Fratila, Àlex Matencio, Arnau Latorre, Pau Latorre, Marc Criado i 
Max Puig, Entrenadors: Marc Rovirosa i Jordi Martínez

ALAIN AFFLELOU SÈNIOR FEMENÍ B: Marina Solé, Elena Lopez, Sònia Utiel, Aina Yañez, 
Laia Figueras, Iona Ambròs, Anna Bachs, Júlia Biosca, Nàstia Ordi, Júlia Casellas i 
Abril Samaniego. Entrenadors: Carlos Fratila, Aitor Iglesias i Dani Jiménez  

TOYOTA SÈNIOR MASCULÍ C:  Biel Serena, Marc Susanna, Enric Bru, Roger Marsà, Oriol 
Sanromà, Lluc Fullana, Roc Fullana, Joan Mangues, Oriol Morera, Aleix Raurich, Victor 
Garrido, Sergi Figueres, Otger Gabarró. Entrenadors: Quim Padrós i Alexey Domènech

RACC REPRÍS SÈNIOR FEMENÍ C: Laura Vancells, Núria Capdevila, Mar Claramunt, Jana 
Puig, Sira Morros, Ainoa Farré, Aina González, Greta Garcia i Aina López. Entrenadors: 
Jordi Martínez, Gustavo Cruz i Roger Corbella

www.asfalt.es            asfaltigualada

Asfalt Les comes: Av. Països Catalans 27 · 93 803 21 26

Asfalt Only: C/ Òdena 26 · 93 125 45 16

Asfalt Home i Nen: C/ Òdena 37 · 93 806 63 91
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TEMPORADA 2021-2022
CB IGUALADA

ARANAH SOTS-21 MASCULÍ:  Eugeni Soler, Víctor Olivan, Tià Castelltort, Gabriel 
Balsells, Arnau Brunet, Gil Bachs, Eric Matencio, Oriol Jost, Carles Tort, Samuel Bah. 
Entrenadors: Alexey Domènech i Àlex Matencio

ARANAH SOTS-21 FEMENÍ: Gal·la Farnós, Helena Enrich, Blanca Perez, Laura 
Martínez, Alba Ribalta, Aina Carpi, Vinyet Valls, Sílvia Puig, Júlia Poch, Clàudia Roblas. 
Entrenadors: Roc Fullana i Arnau Miret

ASFALT JÚNIOR MASCULÍ A:  Àlex Riera, Bernat Enrich, Lluc Sala, Pau Avellana, 
Oleguer Balsells, Martí Raurich, Nil Santaulària, Marc Roura, Biel Salat. Entrenadors: 
Pau Castelltort i Bernat Marimon

MILAR MARTÍNEZ JÚNIOR FEMENÍ A: Íngrid Martínez, Beth Muxí, Norah Pareja, Pilar 
Pintó, Marta Puig, Sara Vich, Helga Estapé, Ariadna Corominas, Marta Bernáldez, 
Blanca Altés. Entrenadors: Carlos Fratila, Elena López i Toni Lamolla
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TEMPORADA 2021-2022
CB IGUALADA

CAMPUS UNIVERSITARI IGUALADA - UdL JÚNIOR MASCULÍ B: Joan Comas, Marc 
Pérez, Pere Moreno, Biel Sevilla, Ricard Sàbat, Amadeu Morros, Roger Castells, Roger 
Iglésias, Jofre Castells. Entrenadors: Àlex Matencio i Marina Solé

CAMPUS UNIVERSITARI IGUALADA - UdL JÚNIOR FEMENÍ B: Etna Vidal, Judit  
Porredon, Gal·la Godó, Mar Morón, Noa Manzano, Mar Quintana, Mireia Sucarrats, 
Marta Vila. Entrenadors: Pep Abasolo i Marc Vergés

JÚNIOR MASCULÍ C:  Toni Nieto, Bartomeu Enrich, Roc Vila, Nil Cortés, Bernat Esteve, 
Raül Ocete, Àlex Rivera, Bru Carner, Ot Aguilera. Entrenadors: Miquel Benito i Dani 
Jiménez

SINORCELL CADET FEMENÍ A: Blanca Oranias, Laia Morera, Jana Claramunt, Isabel 
Enrich, Clara Enrich, Queralt Corominas, Maria Graells, Vinyet Ambròs, Alba Martinez, 
Blanca Morales. Entrenadors: Neil Riba i Toni Lamolla.

ANGLÈS a la teva mida.Som el que vibrem
TRANSPERSONAL COACHING

LIFE · FAMILY · BUSINESS

somosomun.com
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TEMPORADA 2021-2022
CB IGUALADA

TRANSVISA CADET MASCULÍ A: Biel Closa,Olau Riera, Ramon Altarriba, Eudald 
Balsells, Jan Pedragosa, Jordi Marbà, Martí Sala, Roger Marimón, Marc Sàbat. 
Entrenadors: Pau Benito i Andreu Yebra

CADET FEMENÍ B: Laura Viladrich, Sira Baltà, Berta Camprubí, Ona Sellarès, Cesca 
Pintó, Emma López, Èlia Díaz, Jana Garí, Laia Cruz, Naia Freijo. Entrenadors: Andreu 
Yebra i Beth Muxí

OPEL MOTORCAT CADET MASCULÍ B: Dídac Calafell, Gerard Camps, Manel García, 
Albert Sàbat, Oriol Blanco, Diego Calle, Jan Aguilera, Martí Vilà, Roger Bernàldez, Marc 
Francès, Sito Menacho, Roger Jansà. Entrenadors: Carles Trell i Eugeni Soler

FERRETERIA JORBA SOLÀ CADET FEMENÍ C: Edurne Vara, Maria Diaz, Clara Compte, 
Beth Carol, Martina Castells, Paula Castro, Anna Giner, Íria Cantero, Sira Farnós, Irene 
González, Alba Ramírez. Entrenadors: Miquel Benito i Roger Castells

Ctra. de Manresa, 125 IGUALADA
Rambla Sant Ferran, 45 IGUALADA

 Tel. 93 804 15 50     
 josepjunyent@junyentprat.com
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TEMPORADA 2021-2022
CB IGUALADA

CADET MASCULÍ C: Miquel Sierra, Jordi Mallen, Pau Gonzalvo, Nico Valle, Martí Planell, 
Luca Santos, Ot Senserich, Adrià Rodríguez, Owen Thompson, David Breval, Daniel 
Pizarro. Entrenadors: Marc Vidal i Marc Fajas

DENTAL MARCÈ & SAGARRA INFANTIL FEMENÍ A: Jana Rueda, Martina Camps, 
Mencía Cardenal, Carla Graells, Mar Vila, Ana Alonso, Irene Rivera, Quima Closa, Aina 
Camps, Neus Massana. Entrenadors: Carles Trell i Àlex Rivera

DON RELAX INFANTIL MASCULÍ A: Ignasi Altarriba, Otger Aloy, Eudald Llopart, Arnau 
Sanahuja, Robert Calafell, Jaume Martell, Joan Miserachs, Marcel Torrens, Eloi 
Martínez, Marius Farrés, Guillem Pérez, Arnau Segura. Entrenadors: Otger Gabarró i 
Bernat Esteve.

INFANTIL FEMENÍ B: Queralt Camprubí, Belinda Ojide, Ariadna Lasala, Carlota Morros, 
Cèlia Torrens, Ariadna Montiel, Berta Grabulosa, Aida Costa, Èlia Garí, Jana Raja, Clara 
Pérez, Elsa González. Entrenadors: Arnau Brunet i Helga Estapé
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TEMPORADA 2021-2022
CB IGUALADA

BENZINERA BONÀREA ÒDENA PRE-INFANTIL MASCULÍ: Aleix Torras, Roc Pons, 
Pol Almirall, Dennis San Juan, Pol Montagut, Richi Mesas, Roger Sanuy Viaña, Jordi 
Graells, Andrei Ciobanu, Llàtzer Mesa, Adrià Corcelles. Entrenadors: Marina Prat i Dani 
Jiménez

ASADOR MESON EL ABUELO PRE-INFANTIL FEMENÍ: Paula Domenech, Aina Pastor, 
Urgell Tudela, Tina Badia, Carla Rodriguez, Queralt Trias, Ona Fernández, Ariadna Solé, 
Rita Guasch. Entrenadores: Aina López i Sira Morros

ABC LEATHER MINI MASCULÍ A: Genís Gómez, Dani Rodríguez, Jan Onieva, Marc 
Gleyal, Jordi Muntané, Gerard Segura, Ton Pujol, Iker Ullate, Adrià Claramunt, Otger 
Claramunt. Entrenadors: Paula Guasch, Àlex Riera I Mar Quintana

DON RELAX MINI FEMENÍ A: Bruna Olivan, Cloe Matencio, Elba March, Júlia Garí, Marie 
Bahi Pierrou, Ona Onieva, Xènia Farré, Paula Lladó, Rut Moncunill. Entrenadors: Miquel 
Benito, Mar Morón i Noa Manzano
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TEMPORADA 2021-2022
CB IGUALADA

HYUNDAI ANOIA MOTOR MINI MASCULÍ B: Xavier Baltà, Roger Baltà, Carles Bernaldez, 
Guiu Robert, Roger Torres, Robert Tudela, Roger Martínez, Marc Galindo, Erill Vilardell. 
Entrenadors: Bernat Enrich i Olau Riera

MINI FEMENÍ B: Arlet Alcoceba, Georgina Altarriba, Marina Enrich, Gina Farré, Maria 
Guasch, Roser Riba, Queralt Sala, Marta Corcelles, Abril Rosich, Noelia Almeda. 
Entrenadores: Vero Júlvez i Jana Claramunt

PRE-MINI MASCULÍ: Dan Jato, Cristian Montiel, Lluc Pujol, Aday Ullate, Pau orera, 
Manel Elizari, Jeroni Enrich, Toni Moreno, Eloi Camps. Entrenadors: Aldana Gayaso i 
Ricard Sàbat

PRE-MINI FEMENÍ: Aina Enrich, Arlet Pons, Gina Queralt, Janna Torras, Júlia Alayo, 
Etna Burzón, Aina Balsells, Noa Riera, Clàudia Sirvent. Entrenadores: Pili Mullerat i 
Etna Vidal
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TEMPORADA 2021-2022
CB IGUALADA

El Club Bàsquet Igualada ha iniciat la temporada 2021/2022 amb 30 
equips federats i tres d’escola de bàsquet. Això vol dir que, durant la set-
mana, més de 300 jugadors i jugadores passen per la pista de Les Comes 
i la pista polivalent per entrenar i jugar el cap de setmana. 

El Monbus Sènior Masculí A, molt consolidat ja a la Lliga EBA, tornarà a 
lluitar per l’ascens a la LEB Plata com ja ha fet en els darrers anys.

Per la seva banda, l’EVENTS Sènior Femení A, després de la gran tem-
porada que van fer el curs passat, tornen a tenir un equip competitiu per 
seguir lluitant pels mateixos objectius.

Des de La Veu de l’Anoia, un dels patrocinadors del club, desitgem molta 
sort a tots els equips del club

ESCOLA DE BÀSQUET - GRANS: Leo Pastor, Jan Rojas, Nil Subirana, Nil Pérez, Adriana 
Dorca, Beth Aguilera, Núria Viñas, Àritz Valenzuela, Candela Lapuente, Jana Garcia, 
Carla Martos. Entrenadors: Sara Vich i Aina López

ESCOLA DE BÀSQUET - MITJANS: Alba Sánchez, Gala Barrero, Ferran Palet, Sira Alayo, 
Rita Stewart, Erik Subires, Gal.la Martí, Aina Camprubí, Quim Casanellas, Berta Torné, 
Ton Magaña, Marc Agudo. Entrenadores: Miquel Benito i Oleguer Balsells 

ESCOLA DE BÀSQUET - PETITS: Nil Pastor, Quim Rojas, Gerard Martí, Gina Martí, Joan 
Torres, Martí Garriga, Pau Binh Casafont, Otger Torras, Lucca Mirón, Lucía Lopera, 
Martina Garcia, Genís Juvé, Àlex Vaqués. Entrenadors: Pau Benito i Eudald Balsells

*A les fotogra�es de l’escola de bàsquet hi apareixen pocs jugadors i juga-
dores perquè era l’inici de temporada i molts dels que s’han acabat inscri-
vint encara estaven en període de prova.



Estrena europea amb derrota

esports
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HOQUEI PATINS / LA VEU

IGUALADA HC RIGAT 2
VALDAGNO 3

L a pilota aturada va ser 
clau en l’estrena euro-
pea de l’Igualada HC 

Rigat. I això que els dos gols 
arlequinats van ser també 
de pilota aturada (penals de 
Cervera i Cantero). El pro-
blema va ser en aquesta oca-
sió per les FD. Fins a 3 en 
van tirar els igualadins i cap 
es va poder aprofitar. No-
més amb una el partit hau-
ria canviat. Els italians van 
tirar d’experiència i quan es 
van fer amb l’1 a 3 el van de-
fensar amb gran intensitat. 
Els primers punts europeus 
s’escapaven doncs cap a la 
regió de Vicenza. Ara toca 
canviar de xip i centrar-se 
en el partit de Manlleu 
d’avui divendres.

Sempre a remolc
L’equip del Valdagno va ju-
gar sempre amb el marcador 
a favor. Els italians es van 
avançar amb un gol de Mat-
tia Cocco al minut 8 i mig, 
culminant una contra amb 
una bola escopida al pal llarg. 
5 minuts més tard el sitgetà 
Marc Gonzàlez va fallar una 
FD. En canvi, els “rigats” van 
poder empatar amb un penal 
llançat per Nil Cervera. Amb 
1 a 1 s’arribava al descans.
Només començar la segona 
part Riba va disposar d’una 
FD per blava que no va po-
der aprofitar. En canvi el 
Valdagno si que ho va fer al 
minut 3 i mig amb una altra 
FD de Davide Motaran. No-
més van passar 2 minuts i els 
vicentins van disposar d’una 
altra FD per targeta blava 
a Tety Vives. L’Elagi la va 
aturat en primera instància 
però Motaran va aprofitar el 

rebot per fer l’1 a 3.
Amb els dos gols de dife-
rència l’equip de Diego Mir 
va reforçar la defensa i els 
igualadins van posar en es-
cac la porteria d’Sgaria. Però 
no hi va haver manera. Riba 
va tornar a tirar una FD (per 
10 faltes d’equip) però no va 
poder marcar. Les oportuni-
tats arlequinades sovinteja-
ven però la bola no entrava. 
Va haver d’aparèixer Cante-
ro qui per tercer partit con-
secutiu va marcar de penal. 
Quedaven encara 11 minuts 
per empatar però Sgaria i 
una certa falta de punteria 
ho van impedir. La millor 
oportunitat dels “rigats” va 
ser en una altra FD (la de la 
falta número 15) i Yeste tam-
poc la va poder aprofitar.
Segon partit de l’IHC sense 
recompensa tot i el bon joc. 
Ara tot passa per l’Ok Lliga i 
per Manlleu.

Foto: David Figueras

CURSES DE MUNTANYA / 
LA VEU

El corredor de munta-
nya igualadí Marc Ollé 
s’ha imposat al Campi-

onat de Catalunya de curses 
d’ultraresistència, després de 
guanyar la Trepitja Garrotxa. 
Ollé s’ha emportat la cursa i el 
títol amb un temps de 9:24:32. 
La prova, de 84 quilòmetres i 
un desnivell positiu de 4.750 
metres, ha permès conèixer 
l’Alta Garrotxa en profun-
ditat, passant pels llocs més 
espectaculars de la comarca, 
com el Puig Ou, el Puig de les 
Bruixes, el Comanegra, Sant 
Aniol d’Aguja, Beget i Talai-
xà. A més del títol, Ollé tam-
bé ha aconseguit establir un 
nou registre de rècord de la 
prova. Ollé, que ja va guanyar 
a Bastions a la Copa Catalana 
d’Ultraresistència, ha demos-

trat que és un dels corredors 
que ha tancat la temporada 
amb un clar creixement.
La Trepitja Garrotxa és un 
esdeveniment solidari. El CE 
d’Olot destinarà tots els be-
ne�cis a la Fundació Albert 
Bosch, qui treballa en projec-
tes de recerca mèdica infantil.

Podi per la també igualadi-
na Elisa Mas
En categoria femenina tam-
bé va destacar una anoienca. 
En aquest cas es tracta d’Elisa 
Mas, que va quedar tercera i 
es va penjar el bronze en el 
campionat de Catalunya des-
prés d’una lluita amb Olga 
Sierra per aconseguir aquest 
tercer lloc. Mas va superar a 
Sierra poc abans del penúltim 
punt de pas a Palomeres i va 
aconseguir entrar ben a�nada 
a Oix tercera amb un temps 
de 14:50:34

Marc Ollé Bernades 
guanya el Campionat 
d’Ultraresistència

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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FUTBOL / LA VEU

CE EL CATLLAR 3
CF IGUALADA 2

Després de tres jorna-
des, el CF Igualada 
arribava al Munici-

pal d’El Catllar amb ganes de 
mantenir-se a la zona alta de 
la classi�cació. Un desplaça-
ment a la província de Tarra-
gona que podria ser un bon 
punt d’in�exió per l’esdevenir 
de la temporada.
El conjunt de Carlos López 
encarava el duel amb moltes 
baixes, però sent conscients 
de la importància de l’enfron-
tament. I des del minut 1, el 
conjunt blau va sortir amb les 
idees clares, volent pressionar 
des d’un primer moment i 
dominant la possessió de l’es-
fèric en tot moment.
Això creava arribades cons-
tants dels igualadins que ge-
neraven perill a la porteria 

local. I al minut 16, després 
d’una bona jugada col·lectiva, 
Juanpi centrava perquè Fran-
co rematés al fons de la xarxa. 
Arribava el primer gol i s’ha-
via d’apro�tar la bona ten-
dència. I així ho van fer, pocs 
minuts després, els anoiencs 
van disposar d’una cessió al 
porter, per poder fer el segon, 
però la defensa tarragonina 
ho va evitar.
S’havia de seguir amb aquesta 
dinàmica i no badar en defen-
sa. Els igualadins van seguir 
insistint per banda i, al minut 
41, Biel forçava un penal que 
transformava Juanpi, per fer 
el segon gol. El partit es po-
sava de cara, però s’havia de 
rematar la feina.
Just abans del descans, en 
l’única errada greu defen-
siva dels visitants, els locals 
van poder retallar distàncies, 
però el davanter no va saber 
definir. S’arribava a la mitja 
part, amb un avantatge que 

s’havia de confirmar.
A la represa, en una bona 
passada a l’espai de Rafel, 
Franco es plantava davant el 
porter local i no sentenciava 
el duel.
Des d’aquell moment, El 
Catllar va començar a gua-
nyar duels i a llençar pilotes 
a l’àrea igualadina. Amb el 
pas dels minuts, el conjunt 
blau se sentia més incòmode 
i al minut 70 arribava el gol 
dels locals. Un gerro d’aigua 
freda que marcaria el partit.
Des d’aquell moment, l’equip 
no va saber gestionar bé les 
possessions i es va perdre el 
control del joc. Això ho van 
aprofitar els locals per capgi-
rar el resultat.
Tot i que els anoiencs van 
intentar atacar, van marxar 
d’El Catllar sense cap punt. 
Ara toca reflexionar i des-
cansar per tornar a la com-
petició, d’aquí a dues setma-
nes, davant el Mollerussa.

Encatllats

BÀSQUET / LA VEU

DRAFT GRAMANET 60
EVENTS CB IGUALADA 
66

E ls primers minuts del 
partit van ser marcats 
per l’encert per part de 

les blaves, que aconseguien 
deixar sense anotar al con-
junt local fins ben entrar el 
minut tres. Tot i així, seguint 
treballant en atac, aconse-
guien poder tenir tres tirs 
alliberats, convertint així tres 
triples, que els feia arribar al 
final del quart amb un empat 
al marcador, 20-20.
En el segon període, les ju-
gadores del conjunt dirigit 
per Sergi Alamillo, seguien 
mostrant-se còmodes amb 
el seu joc, trobant ocasions 
de bàsquet fàcils i deixant 
sense opcions de joc a les 
jugadores del Draft Grame-
net, apretant en defensa i re-
cuperant pilotes. L’encert de 
les igualadines, sobretot des 
de la línia de tirs lliures, els 
permetia guanyar el quart 
amb un resultat de 15-19 per 

marxar a la mitja part amb 
un marcador de 35-39.
En la represa del partit, les 
jugadores del Events CB 
Igualada SFA, sortien molt 
ficades i molt agressives en 
atac, dificultat a l’equip local 
la defensa, podent-les parar 
tan sols amb faltes personals. 
El joc de les igualadines se-
guia sent superior sobretot 
en atac, on trobaven cada 
vegada accés a la línia de tir 
lliure. A nivell defensiu, les 
jugadores blaves van anular 
el joc del rival, deixant-les 
amb una anotació molt po-
bre, fent el millor parcial del 
partit, 9-11 que deixava un 
resultat de 44-50.
En l’últim període del partit, 
les jugadores locals trobaven 
ocasions de tir alliberats, que 
els permetia retallar distàn-
cies anotant 3 triples. Tot i 
així, les jugadores d’Iguala-
da no van abaixar la guàrdia 
i van seguir portant el ritme 
del partit. L’últim parcial era 
de 16-16 i el resultat �nal del 
partit de 60 a 66.
El proper cap de setmana toca 
descans pel conjunt blau.

L’Events CB Igualada no 
abaixa el ritme

BÀSQUET / LA VEU

AE BADALONÈS 76
MONBUS CB IGUALADA 82

El CB Igualada disputa-
va el passat dissabte 23 
d’octubre la 4a jornada 

del grup C-2 de lliga EBA. Els 
igualadins venien de guanyar 
en l’anterior jornada a l’Al�n-
dén CB, i en aquesta ocasió 
tocava enfrontar-se contra A. 
E. Badalonès.
El partit començava molt 
igualat, amb una defensa zo-
nal de l’equip local des del 
minut 1 i una gran quantitat 
de llançaments de línia de 3 
per part de l’Igualada feien 

acabar el primer quart amb 
un 12-16.
El segon període seria molt 
semblant al primer, amb 6 
de 22 triples dels blaus, que 
marxaven als vestidors amb 
un resultat de 32-39.
En el tercer període l’equip 
local tornaria a fer defensa 
zonal i en els 3 primers mi-
nuts farien un parcial de 8 
a 0. Tot i això, s’acabaria el 
tercer quart igualat a 17-17 
amb un marcador general de 
49-56.
L’últim període, amb un 
gran encert de 6’75 de l’equip 
igualadí, s’acabaria el partit 
amb un marcador de 76 – 82.

El Monbus CB Igualada segueix al capdamunt de la classi�cació 
a la Lliga EBA
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VÒLEI / LA VEU

Aquest diumenge el 
SMA de l’Igualada 
VC va jugar a Cor-

nellà contra el Sàndor. Per 
estadística i resultats, sabien 
que era un partit que havien 
de guanyar, però anaven casi 
sense canvis i amb 3 jugadors 
mig lesionats, amb lo qual no 
van donar res per guanyat 
abans de començar. Al �nal el 
SMA es va fer amb la victòria 
per un 0-3, on l’equip va ju-
gar molt bé, fent les correcci-
ons que tocava fer, més orde i 
menys errors no forçats, i es 
va veure re�ectit en els mar-
cadors (9-25/ 9-25/ 15-25). 
Aquest partit va anar molt 
bé per millorar la con�an-

ça dels jugadors i per veure 
que si juguen amb ordre, co-
municació i menys errades, 
poden fer molt bon voleibol.
Per la seva banda, el Sènior 
Femení A queia derrotat a 
la pista del Terrassa. L’equip 
igualadí es va veure una ve-
gada més afectat per la man-
ca de jugadores a causa de les 
lesions i no va poder superar 
al Terrassa que va guanyar 
per 3-1. Les igualadines ne-
cessiten sortir de manera ur-
gent d’aquest inici negatiu de 
temporada on jornada rere 
jornada, les lesions i els punts 
claus en els moments decisius 
li estan anant en contra. Es-
perem poder trencar aquesta 
ratxa de mala sort i veure les 
primeres victòries en les se-

güents jornades. 
Els Xp es van desplaçar a 
Vilanova i la Geltrú on els 
esperava el Dolors Mallo-
frè. L’encontre va estar molt 
igualat en tots els 5 sets sense 
separar-se més de 3-4 punts 
un equip de l’altre. Això va 
fer que fins el tie-break no 
es decidís on caurien els 2 
punts. L’Igualada va comen-
çar bé aquest 5è set amb un 
parcial de 0 a 4. Però la reac-
ció rival no es va fer esperar 
i al canvi de camp ja anaven 
8-7 a favor dels locals. I l’en-
cert en els punts claus, de 
l’equip del Garraf, va fer cau-
re el matx cap el seu costat. 
En conclusió bon partit de 
l’Igualada que està millorant 
a cada partit.

El sènior masculí de l’Igualada VC 
guanya tot i les baixes

TENNIS TAULA / LA VEU

Després de 2 jorna-
des de lliga es poden 
comptar per victòri-

es els partits del primer equip 
del Club Ping-Pong Igualada.
En el primer partit de lliga a 
la difícil pista del Nàstic de 
Tarragona es va arribar al de-
cisiu enfrontament de dobles, 
on la dupla Menal-Tronco-
so van aconseguir al 5è set 
la victòria. En el segon par-
tit d’aquest passat dissabte a 
casa, el CTT Balaguer va cau-
re derrotat per un ajustat 4-2. 
Les claus del partit, la sol-
vència del fitxatge d’aquest 
any, el vilafranquí Manel 
Menal, que amb 4 punts de 
4 possibles segueix invicte a 
la lliga, i la meritòria victòria 
de Bernat Luco en un ajustat 
5è 11 contra el visitant Pàmi-

es, que abans havia derrotat 
al jugador local Néstor Tron-
coso.
Amb aquestes 2 victòries el 
CPPI va líder del seu grup de 
3ª nacional empatat amb el 
CTT Borges.
Pel que fa al 2n equip del 
CPPI, que s’ha creat aquest 
any combinant el grup de 
socis adults amb la pedrera 
del club, després de jugar 2 
partits de lliga van amb una 
victòria i una derrota, i amb 
un entusiasme i una motiva-
ció molt destacables. De ben 
segur que aquesta competi-
ció els hi anirà molt bé.
Ara la lliga s’atura durant 3 
setmanes, tornant el cap de 
setmana del 13-14 de novem-
bre, on l’equip de 3ª nacional 
visitarà el Reus i el de 3ª pro-
vincial rebrà el diumenge el 
CN Sabadell.

El CPP Igualada 
encadena victòries a la 
tercera estatal

NATACIÓ / LA VEU

E l passat dia 16 d’oc-
tubre es va iniciar la 
temporada de compe-

ticions de natació en catego-
ria Màster a les instal·lacions 
del Club Atlètic Barceloneta 
a Barcelona. 
Van participar de la secció de 
màsters de Club els nedadors 
Dani Ortiz, Ernest Parceri-
sas, Oriol Solé i Josep Lluis 
Gorgori. 
Dani Ortiz va participar en 
les proves de 100m estils amb 
un temps de 1.11.75 i 50m 
papallona amb un temps de 
30.94. 

ça amb un temps de 1.03.56 i 
200m braça amb un temps de 
5.44.43. 
Josep Lluis Gorgori va debu-
tar amb el Club Natació Igua-
lada en les proves de 50m lliu-
res amb un temps de 35.90. 
Un primer contacte amb la 
competició dels nostres neda-

dors veterans que van deixar 
el Club en 15a posició gene-
ral. 
La competició continuarà el 
proper diumenge 7 de no-
vembre a les instal·lacions 
del Club Natació Catalunya a 
Gràcia, on debutaran la resta 
de components de la secció. 

La secció Màster del CN Igualada inicia el curs
Oriol Solé va participar en les 
proves de 50m braça amb un 
temps de 40.36 i 200m braça 

amb un temps de 3.21.53. 
Ernest Parcerisas va partici-
par en les proves de 50m bra-
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CURSA POPULAR / LA VEU

Aquest diumenge 24 
d’octubre el Parc 
Central d’Igualada 

va acollir la 43a Cursa Popu-
lar, que aquest any es va tor-
nar a celebrar de forma pre-
sencial durant tot el matí les 
sortides s’han fet de forma 
gradual per categories. L’úl-
tima sortida, la dels més pe-
tits amb acompanyants, es va 
obrir a tothom qui volgués 
participar-hi després d’ins-
criure’s i demanar un dorsal.

La cursa es va fer en un cir-
cuit al Parc Central 2.500 
metres i de 1.600 metres per 
la categoria Mini.
Les sortides van comptar 
amb la presència de l’alcalde 
d’Igualada acompanyat de la 
Tinenta d’Alcalde i Regidora 
d’Esports, Patrícia Illa, i del 
Regidor d’Entorn Comuni-
tari, Fermí Capdevila.
Un circuït de 1.000m que-
darà muntat al Parc Central 
per disputar la Igualada Ur-
ban Running, que es podrà 
fer del 23 d’octubre al 19 de 

novembre ambos inclosos.
Per participar-hi caldrà cro-
nometrar la marca personal 
i registrar-la a la plataforma 
Strava on automàticament et 
sortirà el recorregut Iguala-
da Urban Running Virtual 
2021.
Hi haurà premis per als cinc 
millors atletes de la catego-
ria masculina i les cinc mi-
llor s atletes de la categoria 
femenina. Els deu primers 
classificats de cada categoria 
participaran a la final del 21 
de novembre.

2.000 corredors participen a la 43a 
Cursa Popular Ciutat d’Igualada

ATLETISME / LA VEU

Dissabte  passat es dis-
putava a les pistes de 
Vilanova i la Geltrú 

la 4ª Jornada del Campionat 
de Catalunya de Tardor de 
Promoció,  amb organització 
del C.A. AtletesVNG.org i de 

la FCA. Hi van participar 3 
atletes del CAI Petromiralles/
Jocnet, amb una destacada 
actuació global.
Rut Sánchez era 2ª en el llan-
çament de Pilota, en catego-
ria Sub-10, amb un millor 
intent de 20,38 m, accedint a 
la �nal, prova en què era 13a 

Laia Sánchez, amb 12,13 m.
Aleix Sánchez era 9è en Salt 
de Llargada, categoria Sub-
14, amb un millor intent de 
4,33 m, i efectuava els seus 
intents nuls en el Disc S-14, i 
Laia Sánchez era 21a del grup 
A en el Salt de Llargada Sub-
10, amb 2,00 m.

Rut Sánchez (CAI), 2a en Pilota S-10 
a la 4a jornada del Campionat de 
Catalunya de Tardor

ATLETISME / LA VEU

L’atleta del CAI Petromi-
ralles, Gerard Suriol, va 
participar diumenge al 

Campionat de Catalunya de 
Milla en Ruta Absolut, que es 
va dur a terme conjuntament 
amb la 5a Milla Urbana de 
Canet de Mar, en les categiru-
es Absoluta i Màster,  sobre la 
distància habitual de 1.609,32 
metres i amb la participació 
de destacats atletes de l’espe-

cialitat. Les proves comptaren 
amb les mesures de protecció 
i restriccions habituals, per la 
pandèmia de la Covid-19. 
Gerard Suriol era 13è absolut 
amb 5’08”. El campió de Ca-
talunya Absolut va ser Moha-
med Maman (Lleida U.A.9) 
amb 4’38”, mateix registre 
que Dmitrijs Serjogins (C.A. 
La Sansi).  
En categoria femenina es va 
imposar Douae Ouboukir 
(C.A. Sant Just) amb 5’30”.

Gerard Suriol acaba 13è 
al Campionat català de 
la Milla en Ruta

ATLETISME / LA VEU

Diumenge passat, 
7.830 atletes partici-
paren en la 22a edi-

ció de la Vueling Cursa dels 
Bombers de Barcelona, entre 
ells destacats atletes del fons 
català. El guanyador absolut 
va ser l’atleta del Nike Run-
ning Abdessamad Oukhel-
fen, amb 28’19”, mentre en 
femenines s’imposava Merit-
xell Soler (Avinent Manresa), 
amb 33’33” per cobrir els 10 
km. del recorregut.

Hi van participar 24 corre-
dors del C.A. Igualada Petro-
miralles, del CAI Popular i 
del CAI Triatló, sobresortint 
la 3a posició absoluta  de Lah-
cen Ait Alibou, amb 29’21”, i 
la 5ª de Naima Ait Alibou en 
femenines,  amb 35’20”.   
Aquestes foren les classi�ca-
cions i registres assolits pels 
corredors del CAI Petromi-
ralles en la prova barcelonina:

3r - Lahcen Ait Alibou  -  
29’21” - 
21è - Ramon Linares - 31’23”                                                             
31è - Gerard Bou -  32’30”   

105ª - Naima Ait Alibou -   
35’20” - 5ª fem. -
554è-Rossend Sánchez -   
41’00”
558è - Robert Rey - 41’02”     
569è - Joan Rivera - 41’08”
581è - Carles Mas - 41’12”                                                          
597ª - Francina González - 
41’20” - 36ª fem.
615è - Manel Castellano -  
41’33” -
704è -  Luis Perea -  42’15”                                                          
871è - Toni Jorba -  43’17” -
1141è - Toni Gómez - 44’34” 
1143è -  Sergio Taravilla - 
44’35” -
4734ª - Eva Escolà -  55’54” - 
4857ª  - Sílvia Pomés -  56’17” 
4872ª -Rosa González -  
56’18” -
5972ª -  Raquel Muñoz   -  
59’58” - 
 6052ª -  Assumpció Alsina - 
1h.00’15” -
6053ª -  Silvia Alsina        - 
1h.00’15” -
6737ª  - Mari Díaz             - 
1h.03’42” -
6738ª -  Nuria Redondo    -  
1h.03’42” -
6739ª -  Maria J. Labrada  - 
1h.03’42” -
6740ª -  Manuela Fernández 
-1h.03’42” -   

Podi per Lahcen Ait 
Alibou a la Cursa dels 
Bombers
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GIMNÀSTICA / LA VEU

E l passat diumenge 24 
d’octubre diferents 
gimnastes i cos tècnic 

del CG Ballarina es despla-
çaven a Manresa per partici-
par en la segona fase catala-
na de conjunts. 
Al matí era el torn del con-
junt aleví IV format per Lúcia 
Rodríguez, Carlota Ranchal, 
Claudia Pérez, Abril Quin-
tana i Èlia Múñoz, realitzant 
l’exercici de mans lliures i 
l’exercici amb cinc pilotes. 
Van sortir a pista executant 
els dos exercicis amb l’ex-

pressió que les caracteritza 
i proclamant-se subcampio-
nes amb l’exercici de pilotes 
i el bronze amb la modalitat 
de mans lliures.
A la tarda era el torn del con-
junt Junior V ( 5 Cèrcols) for-
mat per Jana Pérez, Ainara 
Busquets, Berta Tiana, Júlia 
Rodríguez, Martina Quinta-
na. Tot i no poder mostrar 
el millor exercici i els petits 
errors que van tenir, van llui-
tar a la pista com grans gim-
nastes que són i s’emporten 
d’aquesta competició encara 
més força i motivació per 
pròximes competicions.

Tot l’equip del Club s’em-
porta molt bones sensaci-
ons i torna al seu treball di-
ari amb gran motivació per 
seguir treballant amb es-
forç, il·lusió per superar-se 
dia a dia i assolir cada ob-
jectiu. El treball de conjunt 
no és fàcil, intervenen molts 
factors, totes les gimnastes 
treballen dia a dia superant 
en escreix tots els obstacles, 
adquirint una maduresa 
pròpia de grans gimnastes.
Des del club feliciten al 
Cos Tècnic i gimnastes per 
la seva superació i el seu 
esforç.

El Club Gimnàstic Ballerina participa 
a la 2a Fase Copa Catalana de conjunts 

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

O rganitzat per l’Es-
cuderia Osona, es 
va disputar el Ral·li 

Esprint Sant Julià, puntuable 
pel Campionat de Catalunya 
de ral·lis esprints. Constava 
de tres trams cronometrats 
que es disputaven dues ve-
gades cadascun d’ells: Roma-
gats, Collsaplana i la Collada 
del Vilar, amb la base situa-
da a Sant Julià de Vilatorta.
Hi va participar el pilot 
igualadí Marcel Abad, amb 
el camprodonenc Lluís Cor-
tés de copilot, amb Renault 

Clio Rally 5. 
Després de participar en les 
quatre proves de que cons-
tava la Renault Clio fran-
cesa de ral·lis de terra, Abad 
i Cortés ben aviat es van 
adaptar en aquests trams 
d’asfalt, aconseguint una 
bon 12è lloc.
Els guanyadors absoluts fo-
ren Albert Orriols i  Lluís 
Pujolar amb Skoda Fabia 
Rally 2. A la categoria de re-
gularitat, els vencedors van 
ser els osonencs Josep Ca-
sanovas amb el seu fill Marc 
Casanovas de copilot amb 
Renault 5 GT Turbo. 

Bon Ral·li Esprint Sant 
Julià de Marcel Abad i 
Lluís Cortés

ESPORT / LA VEU

L’esport vilanoví es va re-
trobar per primer cop 
des de l’inici de la pan-

dèmia. No només la ubicació, 
també el format de l’esdeveni-
ment va ser diferent del de les 
edicions anteriors i va servir 
bàsicament per celebrar el 
retrobament amb la competi-
ció i amb el retorn a l’activitat 
esportiva amb més estabilitat, 
malgrat que encara no hagi 
acabat la pandèmia.
L’obertura va estar marcada 
per l’emotivitat. El regidor 
d’Esports, Rafael Gabarri, 
encara convalescent per una 
operació, va intervenir des 
de la primera �la -davant la 
di�cultat de pujar a l’escena-
ri- per saludar tothom i per 
fer arribar l’agraïment a totes 
les federacions, clubs, entitats 
i esportistes en general que 
han fet l’esforç d’adaptar-se 
a les restriccions a les quals 
progressivament ha obligat la 

pandèmia.  També va valorar 
la feina i la il·lusió amb la qual 
treballen i tiren endavant els 
projectes esportius.
A continuació, en el seu torn, 
l’alcaldessa vilanovina Noemí 
Trucharte va destacar també 
els projectes que està en�lant 
ara mateix l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí com ara 
la licitació de les obres de la 
primera fase del projecte mo-
di�cat del bar de les piscines 
i les de la primera fase de co-
bertura de la pista poliespor-
tiva de Can Titó. També va 
anunciar el projecte dels nous 
vestidors per a la zona espor-
tiva -que es mostraven amb 
plafons al mateix camp de 
futbol, en la zona d’accés per 
al públic- i que és previst lici-
tar durant el primer trimestre 
de l’any 2022.
Tot plegat, segons va dir Truc-
harte, suposa una inversió de 
més de 2 milions d’euros, dels 
quals un milió 300 mil es �-
nançaran gràcies a la subven-

ció d’altres administracions.
Tancats els parlaments, la 
periodista Marisa Martínez, 
presentadora de la festa, va 
demanar un minut de silenci 
per totes les absències que ha 
deixat la Covid 19 i va tenir 
un record especial per a Flo-
ren Suárez, del Club Esportiu 
Anoia.
Després, un darrere l’altre, 
tots els colors dels equips vi-
lanovins van anar omplint 
l’escenari en una llarga des-
�lada de persones: infants, 
joves i adults, que practiquen 
un gran ventall de disci-
plines i modalitats esportives 
al nostre municipi: des dels 
més destacats com el futbol, 
l’handbol o el bàsquet, �ns 
al tenis, la petanca, l’excursi-
onisme, el ciclisme, la rítmi-
ca, les arts marcials… Tots i 
cadascun dels col·lectius que 
practiquen esport al munici-
pi, des de les escoles, �ns als 
grups d’activitats dirigides 
de la gent gran, passant pels 

clubs federats…
Hi va haver aplaudiments i 
reconeixements per a la gran 
família de l’esport de Vila-
nova del Camí, que malgrat 
coincidir amb la celebració 
del clàssic Barça -Madrid, va 
omplir el camp de futbol. La 
festa va ser àgil, malgrat que 
per l’escenari van passar prop 
de 400 persones.
Algunes imatges van ser es-
pecialment celebrades, com 
la del col·lectiu arbitral o la 
dels presidents dels cinc clubs 
de futbol del municipi: San 
Roque, Bética, La Paz, el CE 
Anoia i el CF Vilanova. I tam-
bé el merescut reconeixement 
a l’equip inclusiu del CE Ano-
ia, el Dream Team, per la pas-
sió, la il·lusió i l’entrega que 
han demostrat des que han 
començat la seva trajectòria, 
recollint els principals valors 
de l’esport.
Malgrat que en aquesta 
vint-i-sisena Festa de l’Es-
port no hi va haver trofeus, 

sí que es van repartir tres re-
coneixements per als equips 
que van quedar campions de 
lliga l’any passat. El regidor 
Francisco José Saucedo, va 
lliurar-lo al Cadet A del CF 
Sala Vilanova que l’any pas-
sat va quedar campió de lliga 
i va assolir un ascens de ca-
tegoria. La regidora Vanesa 
González va entregar el premi 
l’equip amateur del CE Anoia 
i la regidora Glòria Vilà ho va 
fer a l’equip de prebenjamins 
del CE Anoia que l’any passat 
van quedar campions de lliga.
Absolutament tothom va re-
bre l’aplaudiment del públic 
després de pujar a l’escenari i 
recollir la samarreta de regal 
que Esports Vilanova havia 
preparat com obsequi per a 
tothom.
Una samarreta de color rosa 
que van acabar lluint al �nal 
de la festa per fer-se una foto-
gra�a de grup com el millor 
equip vilanoví, el que formen 
entre tots i totes.

L’esport vilanoví es troba en un gran acte al camp de futbol
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TEATRE / LA VEU

Igualada oferirà tres es-
pectacles dins del pro-
grama CulturaMent, una 

prova pilot de la Diputació 
de Barcelona que integra a la 
cultura municipal projectes 
que fomenten el benestar de 
les persones amb algun tipus 
de malaltia mental.
Igualada és una de les ciu-
tats que participa d’aquesta 
prova pilot i oferirà tres pro-
jectes culturals, a mida, per 
a persones grans amb inicis 
de demència. Les activitats 
que s’han preparat entre els 
departaments de Promoció 
Cultural i Acció Social són:
- Dimecres 3 de novembre 
el teatre de l’Ateneu acolli-
rà l’obra de teatre Mort a les 
cunetes. Un homenatge a les 
víctimes de la repressió fran-
quista. Es tracta d’un mun-
tatge teatral, que narra la 
història de La Fossa de Can 
Maçana: l’afusellament de 
nou republicans, acusats de 
rebel·lió i sedició, que van 

ser trets a la mitjanit del 9 de 
febrer de 1939 de la presó de 
Manresa i la fuga d’un d’ells 
que ho va poder explicar. 
L’obra reconstrueix aquesta 
injustícia encara no repa-
rada, amb la força de la pa-
raula i la música en directe, 
i fa un homenatge a totes les 
víctimes de la repressió fran-
quista.
L’espectacle estarà destinat 
a persones grans que assis-
teixen a l’Hospital de dia St. 
Jordi d’Igualada
- Dijous 4 de novembre a 
l’Ateneu s’oferirà l’especta-
cle de Playback del Grup 
“Playback Llum i Color” una 

Igualada oferirà tres espectacles destinats a persones grans 
amb inicis de demència dins del programa CulturaMent

actuació d’un grup que fa 
més de 40 anys que existeix i 
que esta compost per perso-
nes jubilades que interpreten 
cançons de tots els temps, 
però sobretot de l’època dels 
cantants. L’espectacle esta-
rà destinat a persones grans 
que assisteixen a l’Hospital 
de dia St. Jordi d’Igualada

Es tracta d’una prova 
pilot de la Diputació de 

Barcelona amb l’ob-
jectiu de fomentar el 

benestar i obrir la par-
ticipació en la cultura 

municipal tothom

- Dilluns 8 de novembre es 
durà a terme una visita guia-
da seguida d’una activitat al 
Museu de la Pell d’Iguala-
da. La primera part consta 
de la visita guiada a la sala 
“Un univers de pell”, i des-
prés d’un taller per decorar 
una estora circular de pell 
per al ratolí. Es una activitat 

destinada a les persones amb 
trastorns cognitius, als seus 
cuidadors i familiars que 
vulguin participar de l’acti-
vitat.
Les inscripcions es faran 
directament al Museu de la 
Pell al telèfon 93 804 67 52 o 
al correu: 
masc@aj-igualada.net

TEATRE / LA VEU

Aquest cap de setmana 
el Teatre de l’Aurora 
programa l’espec-

tacle Stabat Mater. L’obra, 
interpretada per una bri-
llant Montse Esteve, ha estat 
guardonada amb el Premi de 
la Crítica 2019 a la millor ac-
triu principal i amb el Premi 
Serra d’Or 2020 al Millor es-
pectacle teatral.
Com si es tractés d’un ora-
tori profà contemporani, 
una prostituta es plany per 
la desaparició del seu fill, un 
jove llibertari que ha estat 
detingut per la policia acu-
sat de terrorisme. La solitud 
de la mare davant del dolor, 
l’eterna dignitat dels deshe-
retats i la memòria soterrada 
dels mites religiosos es reve-
len musicalment en una xer-
rameca grollera, irreverent 
i profundament commove-

dora. La impotència d’una 
dona que busca desespera-
dament al seu fill, contra la 
societat, contra la justícia, 
contra les lleis.
Stabat Mater és la primera 

El premiat espectacle “Stabat Mater” amb 
Montse Esteve, aquest cap de setmana a l’Aurora

Montse Esteve inter-
preta una prostituta en 
aquest relat irreverent i 
profundament commo-
vedor que podrem veure 

dissabte i diumenge

part dels Quatre actes pro-
fans d’Antonio Tarantino, 
juntament amb La Passió se-
gons Joan, Vespres de la Beata 
Verge i Lluentons.
Amb els anys, l’obra ha esde-

vingut un clàssic del teatre 
italià contemporani, pel seu 
magnetisme verbal i la seva 
força ètica.

Horari i venda d’entrades

Les representacions de Sta-
bat Mater, tindran lloc el dis-
sabte 30 d’octubre a les 20 h 
i el diumenge 31 d’octubre a 
les 19 h. Després de la funció 
de dissabte els espectadors 
podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 
tenen un cost de 16 € i 13€ 
(amb els descomptes habi-
tuals) 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.
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MÚSICA / LA VEU

Dilluns el Teatre de 
l’Aurora presentava 
una nova edicióa 

del Cicle Música de Primera 
Fila dins de la Programació 
Octubre/Desembrea2021. 
El Cicle inclou sis concerts 
que tindran lloc des d’aquest 
octubre i fins aladesembre. 
A més, en aquesta edició, 
l’Estival de Jazz i el Teatre 
de l’Auroraas’han unit per 
oferir conjuntament un con-
cert de jazz al mes.
Ahir dijous obria el cicle el 
concert de Carme Canela & 
Joan Monné, que celebraven 

25 anys d’Introducing, el seu 
primer disc de jazz, amb un 
repertori antològic de les 
cançons que han interpretat 
plegats als escenaris.

Cinc concerts fins al de-
sembre
El Cicle comptarà amb l’ac-
tuació dels igualadins David 
Murgadas i Sandra Roset, 
que oferiran un viatge des 
del segle XV fins al segle 
XX a través de cançons ín-
times sobre amor i desamor. 
El concert tindrà lloc el di-
vendres 19 de novembre (20 
h). Al seu torn actuaran Mi-
quel Córdoba, Martí Marsal 

i Guillem Martí, amb trios 
de Brahms i Guinovart per 
a violí, trompa i piano el 
divendres 26 de novembre 
(20 h). La formació Tàlveg 
també actuarà a l’Aurora, 
improvisació i avantguarda 
amb Marcel·lí Bayer, Ferran 
Fages i Oriol Roca en un 
concert el dijous 2 de de-
sembre (20.30 h). En aquest 
cicle també pujaran a l’esce-
nari del teatre els Metropoli-
tan Union, un desplegament 
vocal formidable amb tan 
sols quatre veus masculines 
en un concert de música de 
barberia, que actuaran el 
diumenge 19 de desembre 
(19 h). Finalment, Jaume 
Llombart tancarà el Cicle 
amb Constantunes, els temes 
més mítics del pop americà 
dels 80 a través del guitarris-
ta de jazz igualadí el dijous 
23 de desembre (20.30 h).

El Cicle Música de Primera Fila del Teatre de l’Aurora 
oferirà sis concerts �ns al desembre

Col·laboració amb l’Escola 
Municipal de Música i l’Es-
tilval de Jazz
Aquest Cicle Música de Pri-
mera Fila es fa amb la col-
laboració entre el Teatre de 
l’Aurora, l’Escola Municipal 
de Música i l’Estival de Jazz 
fet que permet tenir una va-
rietat de concerts de molta 
qualitat, tant de música de 
cambra com de jazz. 
La col·laboració amb l’Esco-
la Municipal de Música con-
tinua després de quatre anys, 
oferint en aquesta ocasió dos 
dels concerts del Cicle de 
Concerts del Professorat, en 
la seva 30a edició. Seran con-
certs de música de cambra. 
Maria Queralt, directora de 

l’Escola de Música expres-
sava la seva satisfacció per 
aquesta col·laboració “que 
ens permet oferir concerts 
en un entorn diferent del de 
l’escola i que sempre ha tin-
gut molt bona acollida”.
Per altra banda enguany 
s’enceta la col·laboració amb 
l’Estival de Jazz per progra-
mar concerts -en aquesta 
ocasió seran tres-, que tal 
com deia el seu director, 
Albert Cirera, “des que va 
tancar el Hot Blues, Iguala-
da s’havia quedat sense jazz 
i aquesta és una oportuni-
tat perquè tots els amants 
d’aquest estil musical i 
aquells que el vulguin des-
cobrir, en  puguin gaudir”.

SARDANES / LA VEU

Tal com s’havia anunci-
at aquest diumenge 31 
d’octubre, a les 11:30 

h., tindrem una ballada de 
sardanes; el lloc serà a la Pl. 
Catalunya, al costat de la mà-
quina de tren; actuarà la cobla 
Ciutat de Ter-rassa, la qual 
ens interpretarà les següents 
sardanes: El �ll de can Rosset, 
de Joan Bruguet i Sallent. Ro-
ses de tardor, de Félix Mar-
tínez i Comín. Cants d’aplec, 
de Josep Cassú i Serra. Lídia, 
d’Enric Ortí i Martín. Joves 
dansaires, de Jordi Paulí i 
Safont. Volgut, pare, de Car-
les Sanahuja i Roig. Sardana 
d’argent a Igualada, de Xavi-
er Cassanyes i Edo. Trenta i 
cinquanta a Bellvitge, de Joan 
Jordi Beumala i Sampons i 
L’aplec de Santa Perpètua, de 

Josep Auferil i Costa. Es toca-
rà com a repicó La Santa Es-
pina, d’Enric Morera.
En cas de mal temps, el presi-
dent dels Moixigangers Sr. 
Solà, ens cedeix molt ama-
blement, el seu local  situat 
al costat mateix del lloc de la 
ballada. 
Totes les persones que ballin 
tenen d’anar proveïdes de la 
obligada mascareta i fer ús 
del líquid per a les mans qui 
haurà a disposició de tothom.
A la vegada estarà a la ven-
da el llibre: «Agrupació Sar-
danista d’Igualada, 50 anys 
d’història viva», el qual a tin-
gut una bona acollida al món 
sardanista; cal recordar que 
el preu de venda és només 
de 15 € per les persones sò-
cies de l’Agrupació i de 20 € 
per les persones que, de mo-
ment, no ho són.

També es posarà a la venda 
el cava que teníem reservat 
per a l’aplec, i que per les 
circumstàncies ja conegudes 
per tothom no s’ha pogut 
celebrar; tot i així les caixes 
han estat conservades dintre 
de les caves, mantenint així 
totes les seves qualitats; la 
marca és “Aria brut nature, 
de Segura Viudas”. El preu de 
venda al públic de l’ampolla 
és de 8 €; en el cas de com-
prar dues caixes, es pagaran 
11 ampolles en lloc de 12. 
Recordar que és una edició 
limitada per col·leccionistes 
de plaques de cava.
Per últim hi haurà per qui 
vulgui fer-se soci de l’Agru-
pació Sardanista, uns fulls 
que caldrà omplir amb les 
dades demanades. Sols es 
paga una quota al any de 
només 20 €.

Diumenge, ballada de sardanes

En aquesta edició del 
Cicle s’incorporen 

propostes de jazz en 
col·laboració amb 
l’Estival de Jazz i 

continuen els concerts 
de cambra en col·la-
boració amb l’Escola 
Municipal de Música
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MÓN CASTELLER / LA VEU

La normalitat castellera 
està cada vegada més a 
prop i així ho demos-

tren colles com els Moixi-
ganguers d’Igualada. Aquest 
dissabte, a la diada dels Xi-
quets de Reus, els igualadins 
van fer gala del bon moment 
en què es troba la colla i van 
repetir l’actuació que havien 
fet a casa el diumenge ante-
rior.
A primera ronda, després del 
4 de 7 amb pilar dels Xiquets 
i el 4 de 6 amb pilar de Grà-
cia, els morats van descarre-
gar la torre de 7. La segona 
ronda començava amb un 2 
de 7 dels locals, seguit per 
un 4 de 7 dels blaus i acabava 
amb l’únic castell de 8 que es 
va veure a plaça, el 4 de 8 dels 
Moixiganguers. A la tercera, 
els reusencs van descarregar 
el 5 de 7, els barcelonins el 3 
de 6 i la colla igualadina cul-
minava l’actuació amb el 7 de 
7. La diada va acabar amb un 

pilar de 5 dels morats i dos 
dels de Reus seguits dels pi-
lars de 4 de les tres colles.
D’aquesta manera, els Moi-
xiganguers, que van reunir 
gairebé 170 camises a plaça, 
revalidaven els castells estre-
nats a Igualada, a la diada de 

Els Moixiganguers revaliden la bona actuació 
d’Igualada a la plaça del Mercadal de Reus

la colla, i ja miren cap a fu-
tures actuacions amb objec-
tius més ambiciosos, però, ni 
molt menys inassequibles te-
nint en compte el nivell que 
mostren en els assajos.
La següent data al calendari 
dels morats és el diumenge 

7 de novembre que actuaran 
a Terrassa i esperen, com a 
mínim, repetir per tercer 
cop l’actuació d’aquest cap 
de setmana i seguir demos-
trant que, malgrat l’aturada, 
els castells segueixen vius a 
Igualada.

CULTURA / LA VEU

Pro�tosa i molt agradable  
la lliçó que Mercè Ro-
mero-Gómez va donar 

a Auga el dilluns 25.
A partir dels títols universita-
ris que la Mercè té i que ens 
saltem per no ocupar tota la 
pàgina , va explicar-nos la gè-
nesis del nanosatèl·lit català 
que ens vigila des de l’espai. Un 
artefacte que va rebre el nom 
de “enxaneta” a través d’un 
concurs  entre el escolars del 
país. L’enxaneta es va enlairar 
el passat març després de dos 
intents fallits. L’impulsava el 
coet “Soyuz 2 “ i va sortir des 
de la base espacial de Baiko-
nur, al Kazajistantàn. Des de 
llavors l’anxaneta mira dos 
cops al dia les terres i ciutats de 
Catalunya d’on rep i on envia 
informació És la seva anhela-
da feina: ullar el satèl·lit sense 
deixar d’ullar el seu �lls pel 
Passeig d’Igualada 
AUGA reprendrà les sessions 
el dilluns dia 8 de novembre.

Pro�tosa lliçó de 
Mercè Romero-
Gomez a l’AUGA

FOTO: Pau Corcelles

Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 7 de novembre 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

ELS BRUGAROL
De Ramon Madaula
Premi Recull 2020
Amb Ramon Madaula, 
Jaume Madaula i Estel Solé

Preu: 20, 18 i 15 €
Venda d’entrades:
www.teatremunicipalateneu.cat 
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CINEMA / RAMON ROBERT

Inquiet, rigorós i empre-
nedor molt abans que 
aquest adjectiu es po-

sés de moda, l’igualadí Paco 
Poch és un autèntic corredor 
de fons. Se’l considera un dels 
productors més creatius i ca-
rismàtics del cinema català. 
Sempre a la recerca i realitza-
ció de nous projectes,  Paco 
Poch porta més de 30 anys 
�cat de ple en el món del 
cinema. Les pel·lícules que 
integren la seva sorprenent 
�lmogra�a han estat sempre 
difícils de classi�car. I és que 
ell mateix és un productor 
insòlit, un cineasta inclassi-
�cable i compromès amb les 
temàtiques inexplorades i 
amb l’assaig de noves formes 
estètiques i nous llenguatges 
narratius i expressius.  El seu 
cinema no és obvi ni rutinari, 
sinó arriscat i creatiu. 
Francesc Poch i Sabarich 
(Igualada, 1951), més cone-
gut professionalment com a 
Paco Poch, des de sempre ha 
tingut arrels familiars i forts 
vincles amb la seva ciutat na-
tal. El seu pare, Joan Poch va 
ser un industrial tèxtil i dis-
senyador de moda, creador 
als anys 60, a Igualada, de 
la marca Mallerich. Aquells 
jerseis foren lluïts per ídols 
del pop anglès i per algunes 
estrelles de Hollywood. En 

Paco va llicenciar-se en His-
tòria Moderna a la Universi-
tat de Barcelona, on també va 
estudiar fotogra�a, economia 
i direcció d’empreses. A �nals 
dels anys 70 és va introduir 
al món de la producció de 
cinema, i des de llavors no 
ha parat. Poch també ha tre-
ballat en el format televisiu, 
destacant la sorprenent �cció 
documental Gaudí (Manuel 
Huerga, 1989), amb la que es 
van inaugurar aquell mateix 
any les emissions regulars del 
Canal 33.
Ara fa cinc anys, el 2016, el 
Festival du Cinema Espagnol 
de Toulouse, que té lloc tots 
els octubres a la ciutat occi-
tana, dedicaria una retros-
pectiva al cine documental 
produït per Paco Poch. A 
partir d’aquella oportuna re-
visió, l’Escola de Producció 
Audiovisual de Catalunya ha 
publicat un llibre sobre ell i 
el seu cinema. N’és autora la 
cineasta barcelonina Gabrie-
la Zea Nadal: “En un primer 
moment, en Paco mostra un 
caràcter obert i tenaç. Però 
després, de seguida s’aprecia 
una profunda sensibilitat, 
un rigor imponent i una vo-
cació cristal·lina que conviu 
de forma enigmàtica amb un 
imaginari tan exigent com 
peculiar. Tot això és tradueix 
en el tipus de pel·lícules en 
què ha decidit involucrar-se, 

sempre apostant per allò que 
és extraordinari; allò que rep-
ta a l’espectador”. Certament, 
Paco Poch és considerat un 
dels productors més valents 
i respectats de la nostra cine-
matogra�a actual.
A l’any 1979, en Paco va co-
mençar a treballar per a Pe-
pón Coromina, gestor de 
Figaro Films, d’on sorgiren 
importants títols de Bigas 
Luna, Eloy de la Iglesia, Agus-
tí Villaronga i Jordi Cadena, 
fent possible que Pedro Al-
modóvar pogués rodar el seu 
primer llargmetratge, Pepi, 
Lucy, Boom i otras chicas del 
montón (1980).  En funcions 
de productor delegat, però 
sense deixar d’impartir clas-
ses universitàries, Paco Poch 
seria una de les veus creati-
ves de l’equip de producció 
de Figaro Films. A l’any 1987, 
en morir prematurament 
Coromina, Poch va posar en 
marxa  la seva pròpia produc-
tora, Virginia Films. Set anys 
després crearia una segona 
companyia de producció, 
Mallerich Audiovisual. Sem-
pre atent al descobriment de 
talents emergents, ha produ-
ït títols molt estimables, cas 
d’Inisfree (José Luis Guerin, 
1990) o dues de les millors 
pel·lícules d’Isaki Lacuesta:  
Cravan vs Cravan (2002) i 
La leyenda del tiempo (2006).  
Un altre dels realitzadors amb 
els que Paco ha treballat és 
Lluís Galter, autor de La subs-
tància ( 2016). Explica Galter: 
“En Paco és un entusiasta, un 
home molt apassionat. El vaig 
tornar a veure a Toulouse. És 
un productor molt especial 
perquè és el teu productor i 

s’entusiasma amb la teva pel-
lícula. Amb ell t’acabes re-
conciliant amb la producció 
i amb tots els con�ictes que 
poden sorgir en el dia a dia”.
La �lmogra�a de Paco Poch 
inclou documentals de crea-
ció, curts, pel·lícules de �cció, 
tele�lms i series televisives, 
algunes de gran acceptació 
popular, cas de Les veus del 
Panamo (2009), en què va 
treballar de productor execu-
tiu. Però les seves inquietuds 
cinematogrà�ques rarament 
han contemplat sols uns ob-
jectius de caire comercial. Al 
Paco sempre li ha interessat 
un cinema més artístic, com-
promès i agosarat,  d’acord 
amb la seva pròpia idiosin-
cràsia creativa. Així, no és 
gens estrany trobar en la seva 
llarga �lmogra�a títols com 
la �cció dramàtica Caracre-
mada (Lluís Galter, 2010), 
sobre la resistència llibertària 
postguerra civil espanyola, o 
la tele movie Fassman: l’in-
creïble home radar ( Joaquin 
Oristrell, 2015), protagonit-
zada per Juanjo Puigcorbé. 
En els darrers anys, Poch ha 
comptat amb la col·laboració 
d’altres anoiencs, el també 
igualadí Jordi Comellas i el 
codirector de Miriam Miente
(2018), el capelladí Oriol Es-
trada
En el seu llibre, Gabriela Zea 
Nadal explica que Paco Poch 
ha dit alguna vegada que “No 
hi ha cap diferència entre 
somniar i veure una pel·lícu-
la”. De fet, en Paco ha conver-
tit alguns dels seus somnis en 
pel·lícules, que al capdavall, 
de�nitivament, acaben sent 
projectes personals. Confessa 

Paco Poch, cineasta: 
“No hi ha cap diferència entre somniar i veure una pel·lícula”

Poch: “Estic obsessionat a or-
denar el meu caos, però el re-
sultat surt més del meu deliri 
que de la meva lògica. Què 
és més important, el somni o 
l’anàlisi del somni?. El somni 
és un, però les interpretacions 
són moltes i varien segons els 
anys. Cal vigilar perquè la 
metodologia no ens impedei-
xi crear i al mateix temps, no 
hi ha obra sense procés”.
Dit i fet. Poch empara ta-
lents cinematogrà�cs, recull 
idees i, implicant- s’hi molt, 
treballa a fons tot el procés 
d’on sorgirà la pel·lícula. Paco 
Poch: “L’estil del productor és 
ell mateix; el seu historial, la 
seva formació, el seu cami-
nar diari, el seu objectiu, la 
seva humanitat i l’entorn que 
ell alimenta. Ven amb el seu 
estil i així va als bancs, a les 
institucions, als festivals, als 
laboratoris, als platós…Cada 
pas que dona ha necessitat 
una preparació; conèixer els 
interessos, conèixer les lleis, 
conèixer les cadenes televisi-
ves, els elements decisoris… 
Equilibrar la imaginació amb 
la re�exió, la precisió amb el 
sentiment o el desig, és una 
de les feines que has de fer”.  
El llibre sobre Paco Poch i la 
seva retrospectiva en el Festi-
val de Toulouse es tanca amb 
unes paraules de Pere Por-
tabella, cineasta avantguar-
dista i històric: “Paco, tens 
acumulada una experiència 
professional contrastada que 
transpira una sensibilitat i un 
sentit de la responsabilitat i 
compromís que de�neixen 
un per�l sòlid. Així doncs, 
encara ens queda molt per  
fer i poc temps a perdre!”. 
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EXPOSICIONS / LA VEU

Apartir del 28 d’octu-
bre, la Sala Muni-
cipal d’Exposicions 

acull la mostra “La Nostra 
Història” de Biel Rabell. Es 
tracte del projecte de vídeo 
creació, guanyador del premi 
Igual’ART 2020/21. Biel Ra-
bell és estudiant de disseny 
i creació digital i en aquesta 
exposició explica la història 
de la ciutat d’Igualada de for-
ma visual i sintètica en imat-
ges captades amb dron, utilit-
zant l’animació de mapes.
El vídeo passeja l’espectador 
per Igualada buscant una 
nova perspectiva, per això la 
majoria de les imatges estan 
rodades amb dron. S’ensenya 
l’espai amb plans dinàmics i 
atractius, elevant la mirada 
simulant el vol d’un ocell. Per 
canviar d’espai el dron pujarà 
amb un enfocament zenital 
passant a les animacions cre-
ades a Google Earth Studio 
amb el qual es fa el canvi de 
posició �ns a la següent cons-
trucció.
El vídeo també conté una 
breu descripció dels edi�cis 
que es recorreran. L’audiovi-
sual avança cronològicament 
pels espais. Comença mos-
trant els portals i muralles 
que van signi�car el naixe-

ment de la ciutat medieval 
del segle X �ns al XV, passarà 
pel Rec d’Igualada i repassarà 
els bens culturals més relle-
vants de la ciutat com l’Ermi-
ta de Sant Jaume Sesoliveres, 
la Basílica de Santa Maria, el 
claustre de l’Escola Pia, l’anti-
ga fàbrica de La Igualadina 
Cotonera, l’Antic Escorxador, 
l’Asil de Sant Crist, �ns al Ce-
mentiri Nou de l’arquitecte 
Enric Miralles i Carme Pinós. 
De forma complementària al 
treball audiovisual, es mos-
tren també diferents fotogra-
�es dels elements i edi�cis 
que formen part del projecte.
Tot aquest viatge estarà acom-
panyat per una composició 
musical de piano, inèdita, 

La Sala Municipal acull l’expocisió 
“La Nostra Història” de Biel Rabell, 
guanyador del premi Igual’ART2020/21

creada i interpretada pel ma-
teix autor, per donar un sen-
tit global i personal a l’obra, 
mostrant els coneixements 
musicals apresos a l’Escola 
Municipal de Música d’Igua-
lada. La nostra història és un 
projecte que pretén canviar la 
mirada dels qui viuen, esti-
men i passegen per Igualada.
L’objectiu del premi Igual’ART 
és estimular la creació artísti-
ca en l’àmbit local. El premi 
de 2.000 € s’atorga anualment 
al millor projecte d’arts visu-
als inèdit en qualsevol de les 
seves disciplines: pintura, es-
cultura, dibuix o gravat, com 
també en fotogra�a, videoart 
o la combinació de qualsevol 
d’elles.

ART / LA VEU

Des de la setmana pas-
sada a la web especi-
alitzada en el moder-

nisme igualadí, s’hi pot trobar 
ja l’estudi de les Arts Grà�ques 
modernistes a Igualada.
La web, amb aquesta incorpo-
ració ja té tres apartats, un de-
dicat a l’Arquitectura, un segon 
a l’Interiorisme i ara un tercer 
dedicat a les Arts Grà�ques
Dins aquest apartat hi ha un 
extens menú que va des de la 
implantació de les impremtes 
a Igualada �ns a una detalla-
da anàlisi dels diferents tipus 
d’impresos modernistes que 
ens van produir des de �nal del 
segle XIX a �nals dels anys vint 
dels segle XX.
Podem trobar-hi un mostrari 
extens de programes de Festa 
Major, capçaleres de publicaci-
ons periòdiques, llibres, recor-
datoris de primera comunió, 
calendaris, etc. que mostren 
com el modernisme va entrar 
plenament en la vida quotidi-

ana d’Igualada.
L’últim apartat és un extens ca-
tàleg amb la descripció de les 
més de 600 peces que han ser-
vit de base per poder realitzar 
aquest estudi.
La recerca ha estat feta per Pau 
Llacuna i Ortínez, que amb 
aquesta publicació conclou 
l’extens treball que venia realit-
zant des de fa més de 10 anys. 
Podeu trobar més informació 
entrant a la web: www.moder-
nismeigualada.cat

Les Arts Grà�ques 
Modernistes a Igualada

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
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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

ANY 1920 (?). DIES DE FESTA MAJOR.
UNA DE LES CELEBRACIONS 

DE LA MOIXIGANGA, 
DAVANT DE L’ANTIC:

 “CAFÈ IGUALADA; AL NÚMERO 27, 
DE LA RAMBLA DEL GENERAL VIVES.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora i fotògrafa.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons 
de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material re-
centment digitalitzat.

I, atès que totes les fotografies, per a una bona conservació, en el seu mo-
ment van ser cedides o donades a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia; se us facilitarà 
-sempre que sigui possible les dades de la fotografia en qüestió, en aquest cas 
del Fons dels Moixiganguers.

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

CULTURA / LA VEU

Des de la setmana pas-
sada i �ns el Igualada 
ha començat a  Igua-

lada la campanya d’elecció i 
promoció de 7 tresors del pa-
trimoni cultural. L’objectiu de 
la campanya “7 Tresors del 
Patrimoni Cultural d’Iguala-
da” és promoure i divulgar el 
patrimoni d’Igualada d’una 
manera didàctica, pedagògi-
ca, lúdica i motivar la visita 
als llocs seleccionats i elegits. 
També, establir noves rutes 
turístiques alhora que es po-
tencia la participació ciutada-
na. Qualsevol ciutadà que ho 
desitgi pot presentar propos-
tes a la candidatura. Per fer-
ho haurà d’enviar un correu 
a info@ccc.cat indicant l’ele-
ment candidat a tresor d’Igua-
lada, un breu raonament i una 
imatge de l’element presentat. 
El període de presentació de 
candidatures acabarà el dia 4 
de novembre. Seguidament, 
el dia 7 de novembre, es farà 
pública la relació �nal de can-
didats a tresor d’Igualada i 
s’iniciarà la votació. Tothom 

qui vulgui podrà emetre el seu 
a www.ccc.cat. 
Els primers elements presen-
tats han estat:
- Basílica de Santa Maria. És 
el conjunt més signi�catiu del 
patrimoni cultural de la ciu-
tat. Té una sola nau amb sis 
capelletes laterals per banda. 
Té una superfície de 1.200 m2 
i una estructura pròpia del re-
naixement català. Els orígens 
de l’església es remunten a 
principis del segle XI. La ma-
jor part de l’edi�ci actual és del 
segle XVII.
- Cementiri Nou. És un ce-
mentiri edi�cat entre 1985 i 
1994 obra dels arquitectes En-
ric Miralles i Carme Pinós. Ha 
estat considerat com una de les 
obres poètiques de l’arquitec-
tura catalana del segle passat.
- Els Tres Tombs. Celebració 
relacionada amb les festes en 
honor de Sant Antoni Abad. 
Està documentada des de 
1868.
- Ateneu Igualadí de la Clas-
se Obrera. Equipament inau-
gurat l’any 1878. Projectat per 
Pau Riera, Pau Salvat i Josep 
Pausas, l’entitat acull una esco-

la i el teatre municipal. D’estil 
arquitectònic modernista, fou 
restaurat l’any 1994.
- Museu de la Pell. El Museu 
de la Pell d’Igualada i Comar-
cal de l’Anoia és un dels tres 
primers museus d’aquesta es-
pecialitat existents a Europa. 
Té els seus orígens l’any 1954.
- Portal d’en Vives. Pertany 
al tercer registre emmurallat, 
segle XV. Denominat tam-
bé Portal de les Rovires. Està 
compost per un arc ogival a la 
part exterior i un de dovellat a 
l’interior, en el lloc on hi havia 
la porta de la muralla
- Plaça Porxada. La zona por-
ticada de la plaça només està 
conservada en part. L’any 1912 
foren enderrocades les voltes 
que feien xamfrà amb la tra-
vessia de Sant Sebastià i l’any 
1932 les que donaven al carrer 
de Santa Maria.
- El Rec. És un petit canal d’ai-
gua que recorre Igualada trans-
versalment paral.lel al curs del 
riu Anoia. Amb una llargada 
de 3.049 metres s’abasteix d’ai-
gua mitjançant una resclosa 
construïda al Molí Nou, i aca-
ba tornant al mateix riu

Primers elements candidats a Tresor Cultural d’Igualada



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“La jefa eres tú”, d’Olga Jiménez Muntané, una completa 
guia per a l’emprenedoria i el lideratge professional

“ La jefa eres tú”, aquest llibre d’Olga Jiménez 
Muntané, descobreix les claus per a una justa 
i saludable  productivitat basada en els valors, 

o el que es correspon amb aprendre a treballar el 
mínim per a guanyar el màxim; una cita cabal per 
a aconseguir unes exitoses metes professionals i �-
nanceres tot mantenint l’equilibri familiar i personal. 
Tenim a les nostres mans un llibre que certament re-
sultarà indispensable per a totes aquelles dones -i per 
què no homes- que tinguin en perspectiva o bé ja re-
gentin un projecte d’empresa, amb un ferm propòsit 
de ser una inequívoca guia per a líders a qui l’èxit mai 
no ha comportar sacri�cis. Un volum que és alhora 
un llibre d’empresa i un llibre d’autoajuda, perquè es 
tracta d’una obra plena de propostes i recomanaci-
ons del tot  empoderadores; a l’ensems que contri-
bueix a què l’èxit personal i professional de qualsevol 
persona transcendeixi socialment.
La igualadina Olga Jiménez Muntané, amb una llar-
ga trajectòria en vendes i lideratge, ha esdevingut -en 
aquest camp- tota una experta, bo i consolidant-se 
de�nitivament com a empresària i autora. Això és, 
des de fa dues dècades ha liderat milers de dones al 

sector de la venda directa d’alta cosmètica, 
assolint posicions punteres i reconeixements 
d’abast nacional i internacional.
De la seva trajectòria i d’unes fermes propo-
sicions se’n deriva el seu concepte holístic de 
la dona de negocis per a qui l’èxit professional 
apunta a ser la clau d’una vida personal victo-
riosa. Així, d’aquesta �loso�a que considera la 
dona emprenedora com a un tot en va néixer, 
a principis de l’any passat, la redacció de “La 
jefa eres tú”; precisament en un context advers 
per la pandèmia en què, sorprenentment, el 
seu negoci de èxit no anava gens a menys.
A resultes d’aquesta favorable avinentesa va 
resoldre de compartir vivències i experiències 
de la seva longeva i notòria realització profes-
sional en un llibre. En aquest sentit, una de 
les �tes claus de la publicació, més enllà dels 
aspectes personals, vocacionals i comercials, 
havia de poder ajudar les dones de diferents 
esferes professionals amb esperit d’empresàri-
es. Tanmateix, aquest és un llibre obert a ser 
una safata d’idees i inspiració per a dones que 
tal vegada mai no s’haguessin plantejat la pos-
sibilitat de defensar ferventment determinats 
projectes i convertir-se, en conseqüència, en 
dones emprenedores; assolint aquella fortalesa que 
les faria capaces d’aconseguir qualsevol cosa. Em-
però, en cap cas, no es un llibre només per a dones, 
atès que els seus continguts venen a ser una mena 
de guia per a de�nir, posar en marxa i dur a terme 
qualsevol iniciativa empresarial o tipus de projecte 
independentment del gènere. De retruc, també és 
document escaient per a aquells homes interessats 
a descobrir o reconèixer el lideratge constructiu en 
femení. 
Amb una mirada atenta al contingut d’un signi�cat 
nombre de pàgines que, línia a línia, es va fent més 
interessant; des d’una mirada personal potser un 
dels capítols que més m’ha impressionat és el que -en 
paraules de l’autora- fa esment a certes pors i reser-
ves de les dones a l’hora de tirar endavant qualse-
vol iniciativa empresarial. Jiménez  subratlla que, de 
manera involuntària i inconscient, hi ha dones no 
es consideren mereixedores de l’èxit. Segons aques-
ta premissa, s’autoinculpen de pensar massa en elles 
mateixes. I, tot plegat fa que, de vegades, s’hagin d’en-

frontar a disjuntives força extremes, amb situacions 
de renúncia a il·lusions i projectes, amb el resultat de 
no sentir-se gens realitzades. 
Per descomptat són aquests àmbits de les pors a la 
realització personal i professional, les que més alte-
ren les seves emocions i en conseqüència són aques-
tes pors les que cal ajudar a superar o a vèncer. Aquí, 
l’obra és tot un pla d’actuació per a gestionar aquestes 
emocions negatives que invaliden possibles accions 
d’emprenedoria i lideratge; això és, moltes dones te-
nen por de les seves emocions i senten que els costa 
gestionar-les a l’hora de liderar amb altres persones 
o bé gestionar projectes comuns en equip.
En aquesta línia, la majoria dels dotze capítols del 
llibre, d’un llenguatge col·loquial però incisivament 
suggeridor, i de planera lectura, a mode de petites 
càpsules contribueixen a donar una resposta positiva 
i encoratjadora per a què dones de totes les edats, 
de primer s’atreveixin a somiar i, en segon lloc, se 
serveixin d’unes  tècniques fàcils d’implementar en 
vies de construir un efectiu i exitós pla de vida i de 
realització personal i professional.
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa



AGENDA

DIMARTS 2

XERRADA 
Igualada 

Cicle de conferències de l’arxiprestat Ano-
ia-Segarra. “Pregar amb els Salms” a càr-
rec de Mercè Solé, llicenciada en Filologia 
i diplomada en Ciències socials. Dimarts 
a les 8 del vespre a l’església del Roser

DIMECRES 3

CLUB DEL CÒMIC 
Igualada 

 Segona trobada del Club del còmic de la 

DIVENDRES 29 

MÚSICA 
Piera 

“Emociona’t amb la música”. Taller per 
joves: Viatjarem amb la música a través 
de les emocions amb la que comparti-
rem, expressarem i gaudirem escoltant i 
tocant.
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda a l’Aula 
de Música Maria Escolà.

DISSABTE 30

TEATRE 
Igualada 

“Stabat Mater” amb Montse Esteve qui 
interpreta una prostituta en aquest relat 
irreverent i profundament commovedor..
Dissabte a les 8 del vespre a Teatre de 
l’Aurora.

CONCURS DE TEATRE 
Piera 

El Grup de Teatre Tàndem de Santa 
Perpètua de la Mogoda posa en escena 
Divorci, una obra que ens parla de la 
trobada de dos advocats per tramitar la 
separació de dues persones molt conegu-
des públicament...
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre 
Foment.

MÚSICA 
Calaf 

Concert de Blaumut que presenta el seu 
treball ‘0001’, un disc ideat com una 
peça conceptual, amb cançons que par-
len de l’ésser humà, vorejant-ne la seva 

part racional, l’emocional i la més física. 
persones molt conegudes públicament...
Dissabte a les 8 del vespre al Casino

BALL 
Vilanova del Camí 

Ball de la gent gran. Ball de la Castanya-
da amb el duet Pep i María José.
Dissabte a les 6 de la tarda al centre po-
livalent de Can Papasseit

DIUMENGE 31  

TEATRE 
Igualada 

“Stabat Mater” amb Montse Esteve qui 
interpreta una prostituta en aquest relat 
irreverent i profundament commove-
dor..
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
de l’Aurora.

TEATRE 
Calaf 

“Els Brugarol”. A cals Brugarol -família 
de l’alta burgesia catalana- la �lla, l’Anna, 
activista social i feminista, decideix can-
viar-se el primer cognom pel de la mare. 
Per l’Antoni Brugarol és inconcebible que 
la seva �lla ja no es digui Brugarol.
Diumenge 2/4 de 7 de la tarda al Casino.

TEATRE I DISFRESSES 
Vilanova del Camí 

Castanyada Terrorífica. Concurs de dis-
fresses i espectacle infantil amb Kara-
oke’s Kids.
Diumenge a partir de 2/4 de 6 de la tar-
da al centre polivalent de Can Papasseit

Biblioteca des de la represa del curs esco-
lar. Es parlarà sobre “Corredores aéreos”.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central

DIJOUS 4

CLUB DE LECTURA 
Igualada 

L’autor de “Jambalaia”, Albert Forn, es 
trobarà amb els lectors dels Club de lec-
tura d’adults de la Biblioteca.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la Biblioteca 
Central

CONCERT 
Igualada 

�ings & Flowers és tot el que quedarà 
quan el món s’hagi acabat. Un munt d’ob-
jectes buits que seran nous llits per la ve-
getació.
Dijous a les 8 del vespre al Kiosk del Rec

ESTONA DE CONTES 
Calaf 

Cada primer dijous de mes pots venir a 
llegir contes amb nosaltres.
Dijous a les 5 de la tarda a l’Espai Social 
i Cultural Carmen Arrojo Maroto

TALLER 
Sta Margarida de Montbui 

Taller “Cinema, forma i contingut. Narra 
en imatges/ narrar sense imatges” a càrrec 
de Ricard Fusté. A través de fragments de 
pel.lícules es mostrarà la manera com el 
cinema a creat un llenguatge autònom.
Dijous a 2/4 de 9 del vespre a la biblioteca 
Mont-Àgora
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   EXPOSICIONS

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

L’ATELIER DELS SENTITS
Sílvia Guillén.
Tornar a l’essència. Tècniques manu-
als ancestrals. Connectar amb la Mare 
Terra amb els tempos i cicles de vida. 
Ceràmica artística aixecada a mà.
De l’1 al 31 d’octubre a la sala d’expo-
sicions de La Gaspar

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

cadascun dels seus pensaments, 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’ex-
posicions de la Biblioteca Central

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 es-

timats i d’objectes quotidians. En 
Joan Coll Serra mostra les seves 
aquarel·les de personatges famosos
Fins al 29 d’octubre al Punt de lec-
tors de la Biblioteca Central

PLÀSTIC. GENIAL 
O PERVERS, 
TU COM HO VEUS?
Una mostra produïda pel Museu de 
la Vida Rural de l’Espluga de Fran-
colí que presenta una proposta de re-
flexió 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 “Muvu-
mú i la fruita màgica” de les iguala-
dines Maria Farrés i Nita Vilarrubias
Del 25 d’octubre al 15 de novembre a 
l’Espai Cívic Centre

OPERACIÓ AIGUA
L’exposició Operació Aigua vol cons-
cienciar sobre la situació actual i 
futura de la disponibilitat d’aigua, i 
dels usos i abusos que en fem com a 
societat
Del 26 d‘octubre al 14 de novem-
bre a les Encavallades del Museu 
de la Pell



Comptat tot d’una 
manera dinàmica, 
amb un punt d’iro-

nia i d’humor en 
certs moments, però 
també aconseguint 
que ens caigui una 
llagrimeta puntual, 

la sèrie se sosté fins 
a l’últim minut.

Sèrie de 10 episodis que 
podem veure a Net�ix. 
Una mare soltera fa tre-

balls domèstics per arribar a �-
nal de mes mentre lluita contra 
la indigència i la burocràcia.
Basada en les memòries de 
Stephanie Land, Molly Smith 
Metzler dóna forma televi-
siva a la història d’una noia 
que deixa la seva parella, que 
abusa d’ella, i, per poder donar 
de menjar i tenir un sostre per 
a ella i la seva �lla, començarà 
a treballar com a netejadora 
en cases. Tot això mentre veu-
rà que tot sembla remar en 
contra seu.
Les memòries de l’Stephanie 
Land aboquen a Alex gran 
part d’una experiència vital 
més que dura. Dura, però bo-
nica gràcies al vidre optimista 
i la dosi de resiliència que des-
prenen una protagonista que 
només vol tenir una vida una 
mica millor de la que té.
Això es recolza en una ex-
cel·lent interpretació per part 
de Margaret Qualley, que 
aconsegueix aterrar i de�nir 
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Les millors Sèries

La Asistenta, violència de gènere i supervivència als USA 
A la fi una sèrie retrata amb la crua realitat les dificultats per tirar endavant d’una noia jove, amb una criatura, al 
“país de les oportunitats”, fugint de la seva parella violenta i lluitant contra burocràcia americana.

perfectament els matisos del 
seu personatge. Hi ha una 
naturalitat impressionant en 
cada gest que transmet certa 
alegria davant l’adversitat. Fa 
un gran paper. També notòria 
està la seva mare (real i en la 
�cció) Andy MacDowell, que 
perfecciona cada escena en la 
qual surt.
“L’assistenta”, abans de res, és 
molt conscient del que està 
parlant. Encara que veiem a 
Alex deixar-se la pell netejant 
cases mentre espera a poder 
anar a la universitat, aquesta 
sèrie no es queda en un “tre-

balla dur i tot sortirà bé”. Al 
llarg dels seus deu episodis 
som testimonis del complicat 
que pot arribar a ser sortir 
d’una situació tant de pobresa 
econòmica com afectiva.
Això es palpa tant a un nivell 
emocional amb el difícil que 
és tallar llaços fins i tot quan 
aquests fan mal, com a nivell 
legal. En aquest últim sentit 
veiem no només processos 
legals indesxifrables i les 
moltes traves que impedei-
xen avançar a qualsevol que 
vulgui, simplement, sortir de 
pobre. La burocràcia hi és, 
també, als Estats Units. I de 
quina manera.
Comptat tot d’una manera di-
nàmica, amb un punt d’ironia 
i d’humor en certs moments, 
però també aconseguint que 
se’ns caigui una llagrimeta 
puntual, la sèrie se sosté �ns a 
l’últim minut. És frustrant en 
moltes ocasions perquè hi ha 
molts detalls que pensem que 

mai ens passarien a nosaltres, 
però que són tan �ns que en 
algun moment segur que ens 
ha passat una cosa que ens ha 
semblat ximple i que no li hem 
donat importància... quan se-
gur que la tenia. 
Interessant també com la sèrie 
aborda l’absurda burocràcia 
dels Estats Units i de molts al-
tres països pel que fa a que et 
donin una casa, aconseguir una 
feina o poder portar al teu �ll a 
una escola bressol si estàs sola 
i has de treballar. Dóna mol-
ta ràbia i encara que s’intenta 
ajudar a totes les dones que 

són maltractades la veritat és 
que no totes tenen els recursos 
emocionals per trencar aquest 
cicle. La cultura, els estudis, 
els diners, tot això, sabem que 
és fonamental per poder sortir 
airosa d’una situació horrible i 
tot i així, �ns i tot amb recur-
sos, és difícil.
Gran mèrit té l’equip de guio-
nistes, que capitanejat per 
Molly Smith Metzler fa un tre-
ball magní�c a l’hora que totes 
les circumstàncies que envol-
ten a Alex es notin autènti-
ques i versemblants. Enemics 
inclosos. El gran exemple el 
tenim amb Sean (Nick Robin-
son), amb aquesta doble cara 
que de vegades resulta tan in-
quietantment familiar i que et 
creus al detall per què passa 
tot el que passa.
La sèrie enganxa, però has 
d’estar disposat a acompanyar 
la protagonista. Un drama ab-
sorbent i delicat, i amb una ac-
triu de “10”. 

La sèrie enganxa, 
però has d’estar 

disposat a acompan-
yar la protagonista. 

Un drama absorbent 
i delicat, i amb una 

actriu de “10”. 
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Crítica social
A Tous •  El médico de Budapest

REDACCIÓ/ 

Un cardiòleg és enviat a la ju-
bilació, però se sent perdut 
sense el seu treball. Per això, 

torna al seu poble natal per a treballar 
com a metge general. Aquest és el co-
mençament de la seva terrible experi-
ència: s’enfronta a la crua realitat, que 
�nalment ho posa de genolls. Però 
la música, no obstant això, li donarà 
una nova oportunitat en la vida.
Amb la música sempre present, aquí 

com a refugi personal i happy plau, i 
una arrencada que sembla situar-nos 
davant una altra comèdia amable en-
capçalada amb algú que es resisteix 
a acceptar el pas del temps, István  
Szabó dirigeix la seva mirada –pausa-
da, crítica, implacable– a la Hongria 
d’avui, les seves contradiccions intrín-
seques i les tribulacions de la societat 
moderna: la corrupció, les fake news, 
la rendibilitat abans de res tornant a 
dirigir a Klaus Maria Brandauer, el 
seu actor fetitxe des de Mephisto.

Un caos monstruós
Estrena •  Venom: habrá matanza

REDACCIÓ/ 

Julio Blanco, el carismàtic propi-
etari d’una empresa que fabrica 
balances industrials en una ciu-

tat espanyola de províncies, espera 
la imminent visita d’una comissió 
que decidirà l’obtenció d’un premi 
local a l’excel·lència empresarial. Tot 
ha d’estar perfecte per a la visita. No 
obstant això, tot sembla conspirar 
contra ell. Treballant a contrarellot-
ge, Blanco intenta resoldre els pro-
blemes dels seus empleats, creuant 
per a això totes les línies imagina-
bles, i donant lloc a una inesperada i 
explosiva successió d’esdeveniments 
d’imprevisibles conseqüències.
Vint anys després de Los lunes al sol
(2002), a El buen patrón Fernando 
León de Aranoa ens proposa inda-

gar en la mentalitat de l’altra part 
del món laboral, en aquest cas, l’amo 
d’una fàbrica de mida mitjana, un 
home previsiblement format (és en-
ginyer), encara de bon veure i -ve 
gairebé en el lot- amb maneres de 
mascle alfa. Aquest home, Blanco 
(Javier Bardem ens brinda un dels 
seus treballs més enlluernadors: ell 
és, senzillament, la pel·lícula), té un 
problema: ha d’actuar gairebé a con-
tratemps perquè el seu desig, ser re-
compensat amb un premi empresa-
rial, no es vegi tacat per petits detalls 
d’última hora que, en realitat, són els 
gestos que expliquen tota una vida. 
La radiografía de les relacions labo-
rals resultant és atroç, per molt que 
el geni de León de Aranoa ens la 
brindi embolicada amb aires d’una 
comèdia negra, molt divertida.

Un immens Javier Bardem
Estrena •  El buen patrón

RICARD FUSTÉ / 

R etorn de Eddie Brock (Tom 
Hardy), l’astut periodista 
i reporter que, després de 

quedar infectat, experimentarà ra-
dicals canvis en el seu cos i adqui-
rirà els poders del simbiont Venom, 
que usa a Brock com a hoste i el 
convertirà en un despietat i perillós 
supervilà. En aquesta ocasió, Ve-

nom es retrobarà amb Cletus Cas-
sady, més conegut com Carnage, 
l’enemic més sagnant de la història 
de Spider-Man. 
Aquesta seqüela sobre el simbiont 
de Marvel és la continuació de Ve-
nom (2018), l’spin-off de l’univers 
de Spider-Man sobre el personat-
ge de Venom, creat a principis dels 
anys 80 pels autors de còmics David 
Michelinie i Todd McFarlane.



   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 �eron, Chloë Grace Moretz,
Morticia i Gomez estan angoixats perquè els seus �lls estan 
creixent, saltant els sopars familiars i totalment consumits 
pel ‘temps dels crits’. Per a recuperar el seu vincle, deci-
deixen �car a Dimecres, Pugsley, l’oncle Fester i la resta de 
l’equip en la seva caravana embruixada i sortir a la carretera 
per a unes últimes i miserables vacances familiars.

   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.

   EL BUEN PATRON
Espanya. Comèdia. De Fernando León de Aranoa. Amb 
Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor
Julio Blanco, el carismàtic propietari d’una empresa que fa-
brica balances industrials en una ciutat espanyola de pro-
víncies, espera la imminent visita d’una comissió que deci-
dirà l’obtenció d’un premi local a l’excel·lència empresarial. 
Tot ha d’estar perfecte per a la visita. No obstant això, tot 
sembla conspirar contra ell.

   EL MÉDICO DE BUDAPEST
Hongria. Drama. D’ István Szabó. Amb Klaus Maria 
Brandauer, Károly Eperjes, András Stohl, Éva Kerekes
Un cardiòleg és enviat a la jubilació, però se sent perdut sen-
se el seu treball. Torna al seu poble natal per a treballar com 
a metge generalista. Aquest és el començament de la seva 
terrible experiència: s’enfronta a la crua realitat, que �nal-
ment el posa de genolls. Però la música té l’última paraula

   VENOM: HABRÁ MATANZA
Estats Units. Ciència-�cció. De Andy Serkis. Amb Tom 
Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson
Retorn de Eddie Brock (Tom Hardy), l’astut periodista i re-
porter que, després de quedar infectat, experimentarà radi-
cals canvis en el seu cos i adquirirà els poders del simbiont 
Venom, que usa a Brock com a hoste i li convertirà en un 
despietat i perillós súpervillano. En aquesta ocasió, Venom 
es retrobarà amb Cletus Cassady, més conegut com Carna-
ge, l’enemic més sagnant de la història de Spider-Man.

   EL ÚLTIMO DUELO
Estats Units. Aventures. De Ridley Scott. Amb  Matt Damon, 
Adam Driver, Ben A�eck, Jodie Comer
Basada en fets reals, la pel·lícula se centra en el duel entre 
Jean de Carrouges i Jacques Le Gris, dos amics que es van 
convertir en rivals. Quan la dona de Carrouges, Marguerite, 
va ser assetjada per Le Gris, un càrrec que ell nega, ella no es 
queda callada i l’acusa, un acte valent i desa�ador que posa 
la seva vida en perill. El consegüent duel a mort determina 
el destí de tots tres.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

EL BUEN PATRÓN 
Dv: 18:00
Ds: 20:15
Dc: 17:30

LA FAMILIA ADDAMS 2 
Ds: 17:30
Dg: 17:30
Dll: 17.30

VENOM: HABRÁ MATANZA 
Dv: 20:30
Dg: 20:00
Dll: 20:00
Dc: 20:00
Dj: 19:30 (VOSE)

1/VENOM: HABRÁ MATANZA
Dv a Dll i Dc: 17:30/20:00/22:30
Dt i Dj: 17:30/22:30
1/MADRES PARALELAS
Dt i Dj: 20:00

2/VENOM: HABRÁ MATANZA
Dv a Dj: 18:45/21:15
2/MADRES PARALELAS
Ds Dg i Dll: 16:00

4/ HALLOWEEN KILLS
Dv Dt a Dj: 17:15/19:45/22:15
Ds a Dll: 17:00/19:45/22:15

5/RON DA ERROR
Dv a Dt a Dj: 17:00
Ds a Dll: 16:45
EL ÚLTIMO DUELO
Dv a Dll Dc i Dj: 19:00/22:00
Dt: 22:00
EL ÚLTIMO DUELO (VOSE)
Dt: 19:00

6/UNA FAMILIA FELIZ 2
Dv Dt a Dj: 18:00
Ds a Dll: 15:45/18:00
6/EL ÚLTIMO DUELO
Dv a Dj: 20:15

7/LA FAMILIA ADDAMS 2
Dv Dt a Dj: 17:25/19:30
Ds a Dll: 17:15/19:30
7/SIN TIEMPO PARA MORIR
Dv a Dj: 21:30

8/UNA FAMILIA FELIZ 2  
Dv Dt a Dj: 17:00
8/EL ÚLTIMO DUELO
Ds a Dll: 16:10
8/EL BUEN PATRÓN
Dv a Dj: 19:15
8/DUNE
Dv a Dj: 21:45

QUO VADIS AIDA
Dg i Dll: 17:30
EL MÉDICO DE BUDAPEST
Dg i Dll: 19:10

Gràcies per con�ar en nosaltres

Pg. Verdaguer, 36 · IGUALADA · Tel. 93 804 00 25
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 16 h (no tanquem al migdia)

Av. Barcelona, 67 · Vilafranca del Penedès · 93 892 05 14 
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments

Et regalem 
aquest PACK*

valorat en 40€

*"Per la compra d'una crema
 o tractament de la línia Dermapeel PRO, 

et regalem aquest kit 
 o tractament de la línia Dermapeel PRO, 
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA
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Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

El municipi de 
Vallbona d’Anoia

El terme municipal de 
Vallbona d’Anoia, de 
6,45 km 2, s’estén a l’es-

querra de l’Anoia, a la seva 
sortida del congost de Cape-
llades. Limita a l’est i al sud-
est amb Piera, al sud-oest amb 
Cabrera d’Anoia, a l’oest amb 
Capellades i al nord-oest amb 
la Pobla de Claramunt. El 
curs del riu segueix a partir de 
Vallbona una falla perpendi-
cular a la Serralada Prelitoral 
i deixa enrere la Conca d’Òde-
na i la Depressió Central per 
solcar la plana penedesenca. 
Aquest sector de la vall de 
Vallbona és accidentat al nord 
pels vessants de la serra de 
Miramar (593 m) i drenen el 
territori, també, la Riera Seca, 
la riera de Querol i el torrent 

de Llivars, que fan els xara-
galls entre els materials durs 
del granit paleozoic i els més 
tous de les llicorelles silúri-
ques i les argiles miocèniques.
Comprèn el poble de Vallbo-
na d’Anoia, cap de municipi, i 
la urbanització Vallbonica. En 
el cens de 2020 hi constaven 
1.357 habitants.
Els primers indicis de l’exis-
tència de Vallbona daten del 
segle XII quan s’esmenta que 
l’església i els seus dominis 
pertanyen al castell de Piera. 
A �nals del segle XIII passa 
a dependre del castell de Ca-
brera.
Al voltant d’aquesta primitiva 
església s’establiren un seguit 
de cases situades a banda i 
banda del camí ral d’Aragó 

(actualment el carrer Major). 
Aquest fet potencià l’establi-
ment d’hostals, alguns dels 
quals encara són identi�cables 
actualment. A partir del 1812 
quan se suprimeixen els se-

nyorius Vallbona passà a for-
mar un municipi idependent 
del de Cabrera i és durant el 
segle XIX que experimentà un 
gran creixement demogrà�c 
degut a la instal·lació d’indús-

CARRER MAJOR

tries tèxtils ubicades a la vora 
del riu.
Vallbona va pertànyer �ns el 
1716 a la vegueria de Vilafran-
ca del Penedès i �ns el 1833 al 
corregiment de Vilafranca.

El carrer Major correspon a l’antic camí ral 
d’Aragó al voltant del qual es va anar con�-
gurant el nucli urbà de Vallbona d’Anoia. Les 
primeres edi�cacions foren els hostals, com 
és el cas de l’actual Cal Vallés o Cal Pons que 
van ser una activitat molt important entre els 
segles XVI i XVIII. Segons mossèn Joan Avi-
nyó, al segle XVI constava d’un sol carrer amb 
l’església, el cementiri i la plaça que es va anar 
reduint-se a causa de posteriors modi�cacions 
i construccions. La majoria de les cases tenien 
una eixida, espais que han anat con�gurant la 
�sonomia de l’actual carrer Major.
A inicis del segle XIX va deixar de formar 
part del camí ral quan l’any 1802 es va pro-
duir un canvi den el traçat a favor de passar 
per Esparreguera i pel Bruc enlloc de Vall-
bona d’Anoia, quedant aquest nucli reduït a 

una carretera secundària. Entre els segles 
XIX i inicis del segle XX s’amplia el carrer 
Major en direcció est seguint el traçat de 
l’antic camí ral, com Cal Rita (1846), Cal 
Pau Boter (1854) i Cal Bayona de inicis del 
segle XX.
El seu traçat és irregular i con�gura un eix 
d’est a oest. Actualment té una longitud de 
460 m i va des de Cal Sabaté �ns a la fonda 
de Cal Saumell. Al carrer Major s’hi poden 
distingir tres trams. El primer tram que va 
des del número 2 �ns al número 77 corres-
pon al tram més antic. El segon tram va �ns 
al Passeig del Carol amb edi�cacions del 
segle XIX-XX. El tercer tram correspon al 
més modern i va des del Passeig Carol �ns a 
la intersecció amb la línia de ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya.

ESGLÉSIA DE SANT BARTOMEU
Hi ha constància de l’església de Vallbona des de l’any 1184 quan aquesta 
era sufragània de Piera, i els seus dominis pertanyien al castell d’aquesta 
mateixa població juntament amb el terme de Cabrera. El 22 de juliol de 
l’any 1936, durant la guerra civil, l’església fou cremada i posteriorment 
destruïda i les pedres van ser utilitzades per bastir part de l’actual parrò-
quia. L’actual església parroquial de Sant Bartomeu fou edi�cada entre els 
anys 1948 i 1952. L’edi�ci és d’una sola nau, de planta basilical amb cinc 
capelles a la paret de tramuntana i quatre capelles més a la paret de mig-
jorn, on també s’hi ubica la porta d’accés.
El sostre és pla i està decorat amb cassetons pintats i recolzat sobre arcs 
faixons, dividit en sis trams i l’altar sense absis. L’altar major té un retaule 
fet de fusta i guix amb la imatge central de Sant Bartomeu i la imatge de 
Sant Miquel i Santa Anna als laterals. Damunt hi ha la imatge de la Mare 
de Déu d’Assumpció i l’Esperit Sant i a les parets laterals hi ha pintures que 
representen els àngels i el Bon Pastor.
Emplaçament: plaça de l’Església
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CAL SIMON
Cal Simon és un edi�ci amb façana al carrer 
Major i al carrer Nou. La �nca està forma-
da per dos cossos clarament diferenciats. El 
més antic correspon el número 86 del carrer 
Major. Correspon a un edi�ci d’inicis del 
segle XX tot i que fou reformat a la dècada 
dels anys 40, fet que explica l’estil més mo-
dernista de la façana del carrer Nou.
Adossat aquest cos hi ha un segon cos an-
nex (número 88 del carrer Major). Aquest 
cos és d’estil noucentista de postguerra i 
possiblement fou construït posteriorment.  
L’actual façana del carrer Major substitueix 
l’antiga façana d’estil modernista. Aquesta 

Cal Bayona és un edifici situat al xamfrà entre el carrer Major i el Passeig 
del Carol, al nucli urbà de Vallbona d’Anoia. L’edifici, de planta triangu-
lar, consta de planta baixa, primer pis i un espai sota coberta. A la planta 
baixa s’obren tres finestres al carrer Major i dues més al passeig del Carol 
d’arc carpanell amb decoració vegetal a la part central amb una barana 
de ferro. Entre les dues obertures del passeig del Carol s’hi obre la por-

ta d’accés, també d’arc car-
panell. A l’extrem dret del 
passeig del Carol s’hi obre 
un òcul de forma oval. Al 
primer pis s’obren tres bal-
cons correguts tant el car-
rer Major com el passeig 
del Carol amb una mica de 
volada amb les cantonades 
arrodonides amb una faixa 
decorada i amb barana de 
ferro. Totes les obertures es-
tan decorades amb un marc 
rectangular amb la llinda 
decorada amb un escut cen-
tral, amb petxines laterals i 
amb una garlanda a la part 
superior.

Emplaçament: 
Carrer Major, 83

CAL BAYONA

Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

CAPELLADES

938 013 155

C. Pilar, 10
08786 Capellades

BARCELONA

930 178 688

Pg. Fabra i Puig, 356
08031 Barcelona

www.finquesvallbona.net

www.farguell.com

Fabricació de productes 
metàl·lics per a 

tecnologies avançades

Polígon Industrial La Plana, nau 4
08785 Vallbona d’Anoia

està organitzada amb cinc eixos simètrics. A 
la planta baixa s’obren cinc portals amb arcs 
rebaixats i emmarcats amb motllures. A la 
planta primera s’obren cinc balcons amb vo-
ladera de pedra i amb barana de ferro colat.
Cal Simon era propietat de Simó Sabaté La-
farga. Des dels seus inicis es va dedicar a 
l’activitat hostalera, esdevenint un dels punts 
més importants del municipi de Vallbona. 
Cal Simon comptava amb un cafè, una sala 
de ball i un teatre.
A la dècada de 1940 es va traslladar el cafè a 
l’actual ubicació a causa de les reformes que 
es van dur a terme a l’edi�ci.

Cal Sabaté és un edifici possiblement d’origen medieval, situat a l’inici del 
carrer Major. Es tracta d’un edifici de planta quadrangular amb un jardí si-
tuat al costat sud que arriba fins el carrer Pius XII. Consta de planta baixa, 
primer pis i golfes amb la coberta a dues aigües. La façana principal, orien-
tada a llevant, té un gran portal adovellat i dues finestres al costat dret, una 
emmarcada amb pedra de turo i una segona, de dimensions més reduïdes, 
amb llinda de fusta. A nivell del primer pis s’obren dos balcons emmarcats 
amb peces d’obra ceràmica, amb volada de pedra amb les cantonades arro-
donides i barana de ferro forjat. A l’extrem de migjorn s’obre una finestra 
amb arc de mig punt emmarcada també amb peces d’obra ceràmica. Entre 
les dues balconades hi ha una fornícula amb una imatge de Sant Bartomeu.

Emplaçament: carrer Major, 2

CAL SABATÉ

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 Vallbona d’Anoia.



        Tel. 93 804 91 64 
info@grupjardi.com

www.kubbdeliris.cat 

NOU HORARI
Dimarts a diumenge 

de 13 a 16 h
Divendres i dissabte 

de 20 a 23 h

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

Obert cada dia 
a partir 

de les 19h i 
els migdies de 

dissabte i 
diumenge

938 03 18 64

Divendres i dissabtes
sopars de 21.00 a 23.00 h

Migdies de dilluns a 
diumenge obert 
Dimarts tancat

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA
 obert tots els dies

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)

Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA

Reserva tu asado con
3 horas de antelación

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

Restaurant

TROBA EL TEU MENÚ

RESERVES 93 806 05 55

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

GUIA DE RESTAURANTS

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Avinguda del Mestre 
Montaner, 60

Tel. 938 03 27 50
Igualada-Barcelona

Menú diari
Encàrrec i domicili



ET CANCEL·LEM TOTS ELS DEUTES 
GRÀCIES A LA LLEI DE LA

2a  OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Tel. 688 750 641 
info@alcantaramoreno.com 
www.alcantaramoreno.com 

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

c/Sant Magí, 2, 2n-2a - Edi�ci Central
08700 IGUALADA
barogalvez@icab.cat

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

Civil: Herències, Immobiliari, Contractes, Família. 
Mercantil: Societari, Concursal, Empresa i 

Segona Oportunitat. Laboral, Penal, Fiscal, Administratiu, Urbanisme.
Sinistres i Accidents, Consum, Bancari.

    Av. Barcelona,  56 ·  08700 · Igualada
    Tels. 93 804 61 00 -  93 804 69 62 – Fax 93 804 53 81

    e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

Tel. 93-8055686  Fax. 93-5457470
Mòbil 649871940

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

Víctor Morera Sandiumenge
Rambla General Vives, 11-13, 1º 1ª  08700 Igualada (Barcelona)
Telf/Fax. 93.803.41.65      victor.morera@advocatsmorera.com

Contractes, Arrendaments (rústics i urbans), Dret 
Successori (herències i testaments), Dret de Família, 

Reclamacions de Quantitat, Dret de la Circulació.

BUFET MATAMALA, advocats
 Jordi Matamala Cunill
Blanca Solano Dalmau

C/ Cardenal Lluc, 9, 3r - 08242 - Manresa 
Tel. 93 872.35.67   -  Fax. 93 872.8742

 · Advocats i assessors. 
· Dret Civil i Penal. 
· Gestoria Fiscal, 

Laboral i Comptable. 
· Especialistes en gestió 
de deutes i impagats.

 info@calzadaadvocats.com
 622.485.660

www.calzadaadvocats.com

VILARRUBIAS
 & MARTÍ

Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave 
628054099

Amparo Martí Gimeno 
649747122

DRET CIVIL:
- desnonaments

- contractes arrendaments i 
compravenda

- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i 

monitoris

DRET DE FAMÍLIA:
- divorcis i parelles de fet
- incapacitacions i tuteles

advocats i assessors

 ANDRÉS IGLESIAS
Advocat

 ·Dret de la Segona 
Oportunitat

·Concurs de creditors

Passeig de Veredaguer 40, 
1a planta

 IGUALADA

Tel. 93 805 39 39
 iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

GUIA LEGAL

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra 
bancs: Index revisió IRPH, 
despeses de la hipoteca, 

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

Per més informació, 
truca’ns al: 629 77 31 01

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certi�cat e�ciència energètica

Des de juny de 2021 és obligatori en tots els casos el 
certi�cat d’e�ciència energètica quan es ven un habi-
tatge davant Notari, derogant la normativa anterior 
de 2013. Només es podrà renunciar en casos en què el 
comprador no sigui consumidor/usuari, o bé l’objecte 
de la venda no sigui un habitatge, i en el cas de no apor-
tar-se el dia de la signatura s’haurà de fer a posteriori 
per poder inscriure’s al Registre de la Propietat.

Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada



Igualada, octubre de 2021

Joan Vives Queraltó
11è. aniversari del traspàs de:

que morí el dia 2 de novembre de 2010

La seva esposa, Assumpta, 
prega una oració per ell

Montserrat Vives i Vidal
Franciscana Missionera de Maria

Ens ha deixat el 26 d’octubre de 2021 a l’edat de 91 anys a Taubaté (Brasil)

Els seus germans Josep Ma., Ma. Teresa †, Jaume, Ma. Cristina, els seus cunyats; Isabel, Ramon 
†, Ma. Dolors, Josep Ma.; nebots, cosins i demés família, ho fan saber a llurs amics i coneguts.

El dissabte dia 6 de novembre, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de la Sagrada Família, 
es celebrarà una eucaristia d’acció de gràcies.

Igualada, octubre de 2021

En record de:

Josep Fusté Ramon
Ha mort cristianament als 96 anys el 28 d'octubre del 2021.

La seva companya, Anna Maria; el seu fill Ricard, les seves nores Teresa (vídua de Josep Antoni) 
i Mireia; nets Roger i Sandra, Gerard i Guillem, besneta Briana, nebots i altres familiars i la raó 
social Fusté Mediadors d'Assegurances SL us demanem de tenir-lo present en el vostre record. 
La cerimònia de comiat tindrà lloc avui divendres, dia 29, a les 12 hores, a la parròquia de la 
Sagrada Família d'Igualada.

Igualada, octubre de 2021

En record de:
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ESGLÉSIA / LA VEU

Aquest dimarts ha 
traspassat a São 
Paulo (Brasil) la 

missionera igualadina 
Montserrat Vives i Vidal, a 
l’edat de 91 anys i després 
de tota una vida de servei al 
país sud-americà.
Nascuda a Igualada el 1930. 
Va ser alumne del Col·legi 
de les Mares Escolàpies. 
Pels anys 40 va sentir la 
crida de Déu i després de 
veure i visitar diferents ins-
titucions va decidir ingres-
sar a la congregació de les 
Franciscanes Missioneres de 
Maria juntament amb unes 
amigues seves també iguala-
dines. Va passar els anys de 
noviciat a Pamplona i Bur-
gos i va ser destinada a les 
Missions que aquesta Con-
gregació tenen al Brasil. Allí 
va estar a Marilia i mes tard 
a Manaus on va desenvolu-

par una tasca apostòlica i 
social important. Va crear la 
“Comunitat del Niño Jesus” 
que contava amb una gran 
sala per fer-hi activitats es-
portives i professionals al 
costat d’una església de les 
mateixes dimensions amb 
grans finestrals. També va 

Mor al Brasil la missionera igualadina 
Montserrat Vives i Vidal

aconseguir un gran solar on 
els nois juguen al futbol i al-
tres esports.
Eren els temps dels ager-
manaments entre pobles i 
entitats . En aquest cas, ja 
fa molts anys es va consti-
tuir l’agermanament entre la 
Parròquia on ella vivia i la de 
la Sagrada Família d’Igua-
lada en aquell moment re-
gida per Mn. Jaume Serra. 
Aquest agermanament va 
comportar una col.laboració 
econòmica per la tasca que 
la germana Montserrat esta-
va portant a Manaus.
Fa dos anys es van complir 
els 50 anys dels seus vots 
perpetus que també va voler 
venir a celebrar a Igualada.
La voluntat de la Germana 
Montserrat és ser enterrada 
al Brasil. El proper dissabte 
6 de novembre a les 5 de la 
tarda s’oferirà una missa fu-
neral a l’església parroquial 
de la Sagrada Família. 

Han fet camí junts, �ns a 
la mort. Eren esposos. 
Portaven setanta anys 

de matrimoni. Feien camí jun-
tament. I junts ens han deixat.
Eren el Fidel Noguera Caselllas 
(1926-2021) i la Jose�na Ponce-
ll Puig (1932-2021).
Era una parella que feia setanta 
anys que es van unir en matri-
moni La seva defunció va pro-
duir-se en la mateixa habitació, 
del mateix hospital d’Igualada. 
Ella quedà vídua, per unes ho-
res. O sia que el funeral va ser 
doble, en una sola cerimònia. 
Fou molt emotiu contemplar 
com els dos fèretres marxaven 
junts vers el cementiri
El Fidel va ser conegut pel seu 

Han fet camí junts

o�ci de mecànic i com espor-
tista Fou un ciclista que corria 
en competicions als velòdroms 
-sobre tot en el del Xipreret- on 
tantes vegades l’havíem aplau-
dit i encoratjat. Eren els temps 
del Salló, Viladot, Llorach, 
Santacana, Gómez.. que ens 
deixaren tan grat record. Ella 
era logopeda i �lla del senyor 
Antoni Poncell, mestre en arts 
grà�ques, que regia una pres-
tigiosa impremta, en un edi�ci 
del Passeig.
Rebin els seus �lls, i família tota, 
el nostre sentit i doble condol 
per aquesta irreparable pèrdua 
d’una parella que ha fet el camí 
junts, �ns el �nal.

Josep Elias

CATALUNYA RELIGIÓ

Al voltant d’una tren-
tena de benedictins 
i benedictines, entre 

abats i abadesses, superiors 
i superiores, priors i priores, 
s’han reunit del 19 al 23 d’octu-
bre al monestir de Santa Maria 
de Montserrat. La XI Trobada 
Ibèrica d’Abats i Abadesses 
benedictins, que comprèn les 
comunitats benedictines d’Es-
panya i Portugal, s’ha dedicat 

Montserrat ha acollit la XI 
Trobada Ibèrica d’Abats i 
Abadesses benedictins

a compartir formació i esta-
blir vincles de fraternitat entre 
les diferents comunitats. Han 
participat el nou pare abat 
Manel Gasch, acompanyat del 
seu predecessor, Josep Maria 
Soler.  Del Monestir de Sant 
Benet de Montserrat, l’aba-
dessa M. del Mar Albajar, M. 
Esperança Atarés, abadessa 
del Monestir de Sant Pere de 
les Puel·les, i del Monestir de 
Sant Daniel de Girona, la pri-
ora Assumpció Piferrer.



Octubre/Novembre
29: Narcís, bisbe patró de Girona; Eusèbia.

30: Marcel; Claudi, Rupert i Victorí; Eutròpia; Zenòbia 
31: Alfons Rodríguez; Quintí; Volfang; Lucil·la.

1: Tots Sants.  
2: Els �dels difunts.

3: Martí de Porres ; Ermengol; Pere Almató 
4: Carles Borromeu; Vidal i Agrícola; Modesta 

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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María de los Ángeles Coello Viñarta

Tus seres queridos: hijos, María Ángeles y Jordi, Paloma y Toni, Pedro y Montse, Irene y 
Carles, Javier y Elisenda; nietos, Raquel, Sergi,  Victor, Enric, Ton, Albert, Ricard, Meritxell, 
Carles, Júlia, Mariona, Irene, Anna, Maria; y familia toda, queremos agradecer las muestras 
de condolencias recibidas en el acto de despedida que tuvo lugar el pasado sábado dia 23 de 
octubre en el Oratorio de Funerària Anoia.

Viuda de PEDRO SOMACARRERA MARCHORI

Igualada, octubre de 2021

Falleció cristianamente el pasado viernes día 22 de octubre a la edad de 88 años.

En recuerdo de:

Funerària Anoia, S.L.

Noranta-quatre anys 
ell, el Fidel, vuitan-
ta-nou ella, la Jose�-

na, vellets, junts des d’en feia  
setanta. Setanta anys de vida 
compartida amb tot el que re-
presenta de dies de rosa i de 
dies grisos. De dies alegres i 
de dies amargament injustos. 
Setanta anys donen per tot 
perquè així és la vida.
I la sort -molts pensàvem que 
és una sort- ha volgut que 
morissin junts -un fet que no 
es dona gaire- en la mateixa 
habitació blanca de l’hospital 
Igualada on eren ingressats. 
Morir donant-se les mans. Si 
hi ha morts dolces i boniques, 
tal vegada aquesta en sigui 
una.
Dos vellets encarant el gran 
viatge després d’una llarga 
vida, juntes les mans i tan-
cant els ulls, primer ell i poc 
després ella. És, segons com 
es miri, una mort perfecta. 
La que potser moltes parelles 
que s’estimen i s’han estimat 
tota la vida, desitjarien, si triar 
fos possible. Té un punt �nal 
d’història d’amor i tanca amb 
un alè romàntic el camí que 
han compartit d’una llarga 
vida amb mil alegries i mil vi-
cissituds  -algunes de doloro-
síssimes com la pèrdua de dos 
�lls en edat jove- que deixen 
rastre i tristesa per sempre. 
I tanmateix, amb els dos taüts 
al peu de l’altar, tots dos ben 
a la vora, haurien estat con-

tents d’una mort com aquesta. 
Amb gent estimada i amiga 
acompanyant-los i “El cant 
dels ocells” i l’adagio d’Albino-
ni donant-los la benvinguda al 
temple. I aquest silenci fratern 
en una hora de respecte, plena 
de pensaments i records o de 
pregàries íntimes.
Octubre s’acaba i les fulles 
cauen grogues com totes les 
fulles grogues de la vida. No-
ranta-quatre anys, ell. Vui-
tanta-nou, ella. En sortir de 
l’església, el vell xiprer i les 
oliveres de la placeta semblen 
mirar els dos taüts de fusta, 
l’un al costat de l’altre, en una 
estampa que té molt d’estampa 
tendra. Un sol de tardor dona 
també el condol com ho fa la 
gent en aquesta hora de llum 
encara no difusa.
Que lluny i borroses queden 
aquelles voltes al velòdrom del 
Xipreret, del Fidel dels anys jo-
ves, mentre el públic l’encorat-

java i l’aplaudia, o les arribades 
a la Rambla després de molts 
quilometres de cursa ciclista. I 
que lluny també les hores len-
tes de la Jose�na, les hores tan 
pacients de logopeda, durant 
anys i anys, ensenyant a voca-
litzar una paraula, i una altre 
i una altre, i tantes com facin 
falta, amb un somriure dolç 
sempre com a premi en cada 
millora de la pronúncia.
Imatges, aquestes i tantes al-
tres, lligades a la memòria de 
cadascú, mentre el mossèn 
feia un sermó de records, de 
consol i d’esperança.
El cementiri vell d’Iguala-
da, els acollirà a tots dos, des 
d’avui. L’hora vol ser trista  i 
és alhora joiosa perquè es un 
�nal tendre que molta gent 
potser voldria. Donant-se les 
mans de manera eterna.

Carles Ma. Balsells

Donant-se les mans

Ens ha deixat la monja 
igualadina, Montserrat 
Vives Vidal, als 91 anys, 

a Manaus on fa molts anys, 
marxà, deixant les moltes co-
moditats que podria tenir a 
casa seva, aquí Igualada on viu 
la seva ben coneguda família.
Ella, però escoltant la veu del 
Senyor i la seva vocació, pre-
ferí fer una vida molt austera 
i estar al costat dels necessitats 
i escampar la Bona Nova del 
Crist.
Ha mort -després de tren-
car-se el fèmur- allà on ha 
passat bona part de la seva 
vida, junt als seus; els humils 
i senzills de cor; aquella bona 

gent a la qual els donà suport 
espiritual i material, mercès a 
moltes ajudes igualadines,
El P. Lluís Planas, monjo de 
Montserrat -emparentat amb 
la difunta- dimecres celebrà la 
missa conventual del mones-
tir, aplicant-la a la seva me-
mòria.
Esperem que, durant la seva 
missió, s’haurà guanyat la glò-
ria celestial, en aquelles llu-
nyanes terres.
Fem arribar el nostre sentit 
condol als seus familiars i, 
principalment els seus ger-
mans
Reposi en pau!

J.E.F.H

Ha mort, al Brasil, la 
missionera Montserrat 
Vives



Genar Esteve  
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

A la tardor la cai-
guda del cabell 
és tot un clàssic! 
Però has de sa-

ber que té solució, aquest 
problema es pot combatre.

Amb el canvi d’estació i 
l’arribada del fred, proba-
blement el nostre cabell 
comenci a caure una mica 
més del que és habitual. La 
realitat és que durant la tar-
dor cauen una mitjana de 
100 cabells al dia en comp-
tes dels habituals 30-60, la 
qual cosa indica que no són 
imaginacions nostres i que 
és normal que ens preocu-
pi. Però no t’espantis, és un 
problema estacional de fàcil 
solució.

La caiguda del cabell a la 
tardor és un fenomen que 
afecta tant homes com 
dones i que s’accentua en 
aquesta estació de l’any per-
què es produeix una reno-
vació de cabells. Tant la pri-
mavera com la tardor són 
estacions que acceleren el 
cicle de vida de cabells.

Per què ens cau més el ca-
bell a la tardor?
Igual que els arbres perden 
les fulles a la tardor, no-
saltres també sembla que 
perdem més cabell durant 

la temporada de fred. Per 
què? Quina explicació té? 
Tornem enrere: hem passat 
uns mesos d’estiu i el cabell 
ha patit canvis de tempera-
tura, clor, sal, l’agressivitat 
dels raigs UV, etc. I com és 
evident, quan arriba la tar-
dor el cabell està més dèbil.

A més, amb l’inici de curs 
escolar experimentem un 
increment de l’estrès que 
no és molt bene�ciós per al 
nostre cabell. El resultat: el 
cabell cau una mica més del 
què és habitual. A més, les 
hormones del creixement 
dels cabells tendeixen a dis-
minuir la seva producció
just abans de l’aparició de 
la caiguda, de manera que 
el cabell que cau es renova 
amb menys rapidesa durant 
aquest període.

Què podem fer per evitar 
la caiguda del cabell?
Per millorar aquest proble-
ma durant els mesos de fred 
has de seguir aquests con-
sells:

1. Dur a terme un reforç vi-
tamínic de 3 mesos abans de 
la temporada de la caiguda. 
Els dermatòlegs recomanen 
complexos de vitamines 
com les B5, B6, aminoàcids, 
sofre, magnesi i silici. És 

recomanable triar comple-
ments alimentaris de qua-
litat (grans marques o eco-
lògics).

2. Massatges al cuir cabe-
llut! El massatge al cuir ca-
bellut estimula la circulació
sanguínia de manera que 
els cabells joves creixen més 
forts.

3. Renteu-vos el cabell re-
gularment (però tampoc 
cada dia). Oblideu el mite 
que el fet de rentar més el 
cabell fa que caigui més. El 
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Evita la caiguda 
estacional del cabell!

cabell que cau quan et ren-
tes el cabell, en la majoria 
de casos, ja és mort i per 
tant, ja està esquinçat. El 
xampú ajuda a eliminar el 
greix, la brutícia i la conta-
minació que afavoreixen la 
caiguda de cabells.

4. Aposta per una bona di-
eta: aliments rics en ferro, 
vitamina B i molta quan-
titat de fruita i verdura en 
general. L’alimentació és 
un dels factors més impor-
tants per mantenir sa i fort 
el cabell.

5. Que no se t’oblidi la hi-
dratació! Beu aigua, sucs 
o infusions. Gràcies a una 
correcta hidratació podràs 
retenir l’aigua que perd el 
teu cabell i proporcionaràs 
humitat natural que aju-
darà a retornar la flexibi-
litat i el moviment al teu 
cabell.
Com ja has pogut observar, 
un estil de vida saludable 
és fonamental perquè la 
caiguda de cabells no sigui 
excessiva. Si veus que no 
disminueix en uns mesos, 
consulta un especialista!
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

 llits articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

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

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

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

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

DIVENDRES 29:
MR SINGLA

Pujades, 47

DISSABTE 30:
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIUMENGE 31:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 1:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DIMARTS 2:
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIMECRES 3:
SECANELL

Òdena, 84

DIJOUS 4:
MISERACHS
Rambla Nova, 1



Josep Casanovas i Sirvent /  
Comercial de vins i caves de Vadeuvas

Soc nascut a Igualada el 1960. Estic feliçment casat amb la Solange Vidal, tenim un 
�ll, en Josep, que és programador de videojocs. La meva vida professional ha estat 
sempre el comerç, abans amb botigues a Igualada, Vilanova del Camí, Vilafranca 
i Sant Fruitós i ara soc comercial de vins i licors de l’empresa Vadeuvas. Penjo les 
meves fotogra�es a Instagram i Facebook.

Ha dedicat la major part de la seva vida al comerç de 
joguines i bicicletes. Com es canvia el xip als 55 anys 
i es passa a vendre vins i caves?

Per punyetera necessitat! En el seu moment vaig voler contractar 
un advocat i un economista per reestructurar la meva empresa, 
però eren uns tra�cants i m’ho varen prendre tot. Els meus ger-
mans varen decidir continuar amb les bicicletes i es varen plan-
tar per ells i jo vaig caure malalt. Un cop recuperat vaig trucar 
a moltes portes però els mateixos que m’havien fet la pilota, em 
tractaven com un empestat. Un amic em va dir que li feia falta 
un venedor de vins i licors i m’hi vaig tirar de cap. Tinc la sort 
que he dedicat la vida al comerç i no solament de joguines, sinó 
que a casa sempre havien tocat de tot. Des de perfums a disfres-
ses. La meva mare anava ampliant l’oferta de la botiga a mesura 
que les clientes li demanaven coses noves. He comprovat el que 
sabia: els amics sincers són molts menys dels que ens pensem, 
però això no ho descobrim �ns que els necessitem.

El vi és un ram molt especí�c?

Cada producte té el seu llenguatge i el vi té l’avantatge que és un 
ésser viu. Cada anyada pot ser diferent de l’anterior i això m’obli-
ga a renovar-me cada dia i estar al cas, no solament de l’evolució 
del vi, sinó també dels sistemes de cada bodega.

Quantes bodegues porta al seu catàleg?

Directament unes cinquanta i com a partners d’altres distribuï-
dors, unes quaranta més. Passa igual que en tots els rams comer-
cials: el vuitanta per cent de les vendes, recau en el vint per cent 
del catàleg.

A qui ven?

A restauradors, cellers, catèrings i botigues. No fem particulars 
ni superfícies.

Els vins catalans estan ben posicionats al mercat?

N’hi ha que sí. Es fa molt bon vi a Catalunya però no tothom 
està prou ben reconegut. Busquem més la qualitat que la quan-
titat. 

I el cava?

Els millors són els nou que formen part de Corpinat, que tots 
tenen vinyes pròpies. El bon cava ha de tenir una elaboració de 
dos anys i fer-se amb raïm controlat en tot el seu procés de ma-
duració. El que garanteix un  bon cava és el control de la vinya. 
Al costat de casa nostra es fan caves fantàstics.

A partir de quin preu pots dir que has begut un bon vi?

Quan vaig començar tenia dos tipus de vi i ara en tinc tres: 
el que m’agrada, el que no m’agrada i el que no puc pagar. El 
vi són sensacions i moments. Pot ser amb un bon àpat, amb 
els amics fent sobretaula, en parella... Hi ha vins fantàstics per 
pocs diners i vins mediocres de preu molt alt.

Quins són els millors vins del Penedès?

Els blancs i el cava. Per treure un bon negre, que n’hi ha, al 
Penedès s’ha de treballar molt.

Ens ha sorprès la teva hiperactivitat a Instagram.

Faig fotogra�es des dels deu anys... i en tinc seixanta-un. Hi 

ha dies que, entre visita i visita, tinc temps de fer fotogra�es i 
acabo la jornada havent-ne fet més de dues centes. Només les 
penjo a Instagram o a Facebook

Quantes fotos tens arxivades?

Superen les cent mil. Durant el con�nament, quan no era a 
comprar queviures, escanejava fotos.

Les fas amb càmera o telèfon?

La majoria amb el telèfon però també en faig amb la càmera. 
Depèn del tema que vull fotogra�ar.

Sent tan bon fotògraf com és que no et vares decidir per 
muntar una botiga de fotogra�a?

A la mili vaig fer diners fent fotos i a la tornada vaig pensar 
en posar una botiga amb revelat ràpid que havia vist als Estats 
Units, però en Lluís Bosch ho va fer abans i, en temes tecnolò-
gics si no ets el primer, és molt complicat. 

Havent estat directiu de tantes entitats, què en queda?

La satisfacció d’haver-hi estat. Hi he entrat quan m’ho han de-
manat i he plegat quan he volgut. A tot arreu hi he deixat amics 
i de tot arreu n’he tret grans satisfaccions per la feina ben feta.  

Sempre has col·laborat amb La Veu.

La primera bicicleta la vàrem regalar el mes de maig del 1985 i 
no vàrem parar mai. Abans del 1985 sortejàvem dues entrades 
per al Camp del Barça.

“Hi ha tres tipus de vi: 
el que m’agrada, el que no 

m’agrada i el que no puc pagar”

  Jaume Singla Sangrà @jaumesingla
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Espai patrocinat per:

Espejel no és un miratge de gel, sinó l’exponent d’una proposta política, la visualització de com està la judicatura, de com es nomenen 
els càrrecs i de com són “d’independents”. Una altra via per a continuar fent política, vaja, com ho deia en Clausewitch de la guerra. 
Els agraden els “generals” i la seva “forma de manar”. Per això aquell “que es casa només amb els seus” exigeix a Europa que reconegui 
la “qualitat” d’aquests jutges hispans. Tant que sempre s’ha ficat amb “els polacs” i ara s’hi fixa per justificar què s’ha de fer per d’una 
vegada “capturar el fugado”. No el que està a Abu Dabi, sinó el que és a Flandes,  on van deixar una “pica” i el record dels Alba. Massa 
gent no s’empassa el missatge “la conquesta d’Amèrica ha significat per al món el mateix que l’hel·lenisme o la llatinització” i més ara que 
diuen que els víkings van arribar-hi cinc-cents anys abans. Potser els sobri la paraula “conquesta” i el que hi penja. Però ells segueixen 
traient pit i anat a la seva, malgrat se’ls vegi l’ullal quan condemnen els de la “ceba” i els de les “rastes”.




