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La indústria tèxtil de la comarca dona feina a 918 professionals.   PÀGINA 9 

Igualada augmentarà el número 
de càmeres de videovigilància
Actualment ja 
n’hi ha 150 i les 
noves es posaran 
al polígon de 
Les Comes i a 
les entrades i 
sortides de la 
ciutat

  PÀGINES 23-24-25

Festa Major de 
Sant Martí de 
Tous

L’arxiu de 
Vallbona 
restaura part 
de les imatges 
del fons
Josep Masclans

  PÀGINA 29

També s’han 
incorporat 8 
nous policies 
locals

El sector del tèxtil de l’Anoia genera 140 
milions d’euros l’any

  PÀGINA 34

L’Igualada 
Femení Hoquei 
Club Patins 
debuta a l’OK 
Lliga amb una 
gran victòria

Promoció vàlida de l’1 de setembre al 30 de novembre de 2021. Les dues ulleres portaran lents amb la mateixa graduació; són lents bàsiques, monofocals blanques, sense cap tractament. Graduacions compreses en els rangs d’estoc dels proveïdors de la línia de lents Vistaso� d’Opticalia. Els rangs són: Esfera +/- 4.00 diòptries. Cilindre +/- 2.00 diòptries. Les col·leccions de muntures exclusives incloses a la promoció són: Pepe Jeans, Pepe Jeans Kids, Pull and Bear i Mango Kids. Els productes 
sanitaris objecte d’aquesta promoció són conformes a les regulacions legals EC MDD 93/42 i RD 1591/2009. Finançament 99,50 € (10 quotes mensuals a 9,95 €/mes). Sense interessos. TAE 0%. El preu de venda al públic i el �nançat són iguals. Promoció �nançada per BANCO CETELEM S.A.U. o COFIDIS S.A. SUCURSAL A ESPANYA o PEPPER FINANCE CORPORATION, S.L. o ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., subjecte a la seva prèvia aprovació, per a producte i client.

Fitex ha elaborat 
un estudi que 
conclou que les 
indústries del 
tèxtil-confecció 
suposen el 27% 
de la indústria 
de l’Anoia i 
juntament amb 
el cuir, són el 
primer sector 
industrial del 
territori

Des de l’Ajuntament també s’impulsaran campanyes de conscienciació contra la violència masclista   PÀGINA 8



L’EDITORIAL

Incerteses i por
S’han tornat a disparar els casos de covid i l’Organitza-
ció Mundial de la Salut posa a Europa com l’epicentre 
de la pandèmia al món. A casa nostra, malgrat els alts 
índexs de vacunació, tornem a estar a la primera �la. El 
risc de rebrot s’ha multiplicat per sis i el de transmissió és 
més del doble del que seria acceptable. Però sembla que 
l’increment del nombre de contagis no col·lapsarà els 
nostres hospitals, que tre-
ballen ara amb més mitjans 
i, sobretot, amb una gran 
experiència acumulada.
S’enterboleixen les il·lusi-
ons posades en tornar a 
una vida normal. A més de 
la pandèmia hi ha la cons-
ciencia que la humanitat 
s’enfronta a un nou risc, 
que exigeix mesures urgents per alentir el canvi climà-
tic. També la sostenibilitat d’avui qüestiona productes i 
processos, com poden ser la carn, la llana i el cotó, que 
han passat de ser nutrients i �bres saludables a ser demo-
nitzades pel consum d’aigua i la pol·lució que genera la 
seva producció. 
Mentalitzats que les energies havien de ser netes, molts 
es bolcaren a l’electricitat i ara veuen que, per generar-la 
es continuen utilitzant les fòssils i d’altres gens ecològi-
ques, mentre que la factura al consumidor ha sofert un 

esgarrifós i injusti�cat increment. I no parlem dels ris-
cos de desabastiment de tota mena, que poden afectar 
des del gas i matèries primeres per a la indústria, a molts 
productes corrents i de primera necessitat, �ns i tot ali-
mentaris. 
La ciutadania està desconcertada perquè tot aquest de-
vessall de fets alarmants ha aparegut  de cop, com si ahir 

no hi fossin o estaven 
controlats. Alguns sos-
piten que hi ha interès 
en esbombar-los per 
justi�car els sacri�cis i 
renúncies per viure en 
aquest món, on cada dia 
hi ha més gent, els re-
cursos són limitats i on 
els increments de preus 

i d’impostos es generalitzen. 
Hi ha temes en què el ciutadà pot fer-hi poc, perquè les 
decisions que afecten al conjunt de la societat es prenen 
en instàncies llunyanes, a vegades gens transparents i cal 
adaptar-s’hi. Però en altres, els individus continuen te-
nint plena autonomia i gaudeixen de la llibertat per con-
tinuar gestionant el seu destí. Perquè per molt fosc que 
es posi el dia, cada matí surt el sol, encara que a vegades 
no es vegi. Mai se sap què depararà la jornada i tots hem 
de seguir llevant-nos amb ganes de fer-hi front. 

La ciutadania està desconcertada 
perquè tot aquest devessall de 
fets alarmants ha aparegut  de 
cop, com si ahir no hi fossin

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Francisco Javier Abajo Merino,
exdirector adjunt de la Direcció 
General d’Armament i Material(D-
GAM) del Ministeri de Defensa, al 
jubilar-se s’ha convertit en assessor 
del consorci Tess-Defense SA, que 
és l’empresa adjudicatària del “con-
tracte públic per a la fabricació dels 
blindats VCR 8x8, que compta amb 
un pressupost de 2.083 milions d’eu-
ros, un dels més alts de la història 
del ministeri” que es va adjudicar 
directament per aquest general de 
dues estrelles.

Josep Miquel Arenas, àlies Val-
tònyc,  cantant, ha dit “mireu com 
s’ha degradat el missatge que donen 
els partits que hem passat de lluitar 
per la independència a lluitar per un 

cinc per cent de la quota de català a 
Net�ix”.

Yolanda Díaz, vicepresidenta 
i ministre de treball, ha dit que 
“tècnicament no es pot derogar 
la reforma laboral, sinó millorar i 
modernitzar la norma, però no es 
tocarà l’acomiadament. Estem en 
una reforma que és conegut el que 
farem, que és recuperar els drets la-
borals arrabassats en la reforma del 
2012” 

Anna Gabriel, exdiputada del 
Parlament per la CUP i resident a 
Ginebra, ha estat elegida principal 
responsable del sindicat Unia a la 
regió francòfona, “per la seva llarga 
experiència sindical i per enfrontar 
els reptes actuals, marcats per la 
crisi i els seus efectes negatius en 
els treballadors.”

Isidre Fainé, president de la Fun-
dació Caixa i de l’Associació de 
directius CEDE, va dir en l’assem-
blea d’aquesta entitat els cinc punts 
importants per gestionar “diligèn-
cia en fer un anàlisi ben informat 
i rigorós de l’entorn, agilitat per 
actualitzar i executar els plans es-

tratègics adaptats a la realitat, de-
terminació   per convertir les línies 
estratègiques en accions, capacitat 
de resistència i mantenir el amb la 
missió i valors i la responsabilitat 
social”.

Tània Verge, consellera de Femi-
nismes i Igualtat, ha declarat que 
“cada dia es denuncien tres violaci-
ons a Catalunya, però estem segurs 
que la xifra oculta és “superior” i ha 
afegit “cal que els conceptes d’igual-
tat i l’educació en sexualitats entrin 
al currículum escolar amb més con-
tundència i deixin de ser iniciatives 
particulars d’alguns centres o asso-
ciacions de famílies. La solució no 
passa perquè les dones restringeixin 
el seus moviments sinó per l’educa-
ció de nens, adolescents i homes.”

María Jesús Montero, ministra 
d’Hisenda, ha justi�cat la reticència 
del PSOE a introduir la protecció 
del català a la llei audiovisual “per 
no foragitar l’arribada d’inversions. 
No és un problema de què el govern 
no tingui clar que constitucional-
ment té l’obligació de protegir la 
cultura i les llengües coo�cials, sinó 
una qüestió molt més pragmàtica”.

Esmena

Vet aquí un mot peculiar. Per a la gran 
majoria de la població és una paraula 
apresa modernament, amb la normalit-
zació, perquè abans en dèiem correcci-
ons (quan ens referíem a les d’un text) 
o directament en castellà, enmienda. Per 
exemple a la coneguda locució ‘propòsit 
d’esmena’, que a mi mateix ja em va ar-
ribar en la versió manxega, propósito de 
enmienda (a escola, concretament, amb 
aquell professoram castellà format en la 
repressió i la humiliació de la pobra ca-
nalla indefensa que érem). Perquè era 
un dels moltíssims termes cultes o se-
mi-cultes que l’ensenyament exclusiu en 
castellà del franquisme ens va fer oblidar.
L’altra cosa per la qual fa gràcia és això de 
les pel·lícules americanes. Segur que us 
heu �xat que a les pel·lis de ianquis hi ha 
dues frases que no fallen mai: “Aquest és 
un país lliure” i “Tot anirà bé”. Però una 
altra que també surt sovint és una refe-
rència a “la tercera esmena de la Cons-
titució”, que crida l’atenció perquè al 
principi penses “Carai, sí que va ser im-
portant, aquesta esmena, perquè la citin 
sempre”, �ns que acabes descobrint que 
és l’equivalent del nostre article, des del 
punt de vista jurídic.
Amb els anys i les giragonses políti-
ques, aquí les esmenes (sobretot quan 
són a la totalitat, com la d’ara de la CUP 
que motiva aquesta peça d’avui) tam-
bé han acabat obtenint una notorietat 
�ns fa poc impensable. Encara més si 
raonem en termes �lològics: es tracta 
d’una família curtíssima, d’aquelles que 
quan fan el tiberi de Nadal s’avorreixen 
com una ostra perquè tot just omplen 
una taula de quatre: el verb esmenar
(del llatí emendare), que n’és la mare, 
el substantiu esmena i els adjectius es-
menable i inesmenable. Ja veieu quina 
tristor. Tot i que, ben mirat, haurien de 
tenir dret a ser-ne més, perquè última-
ment, amb la moda del policia lingüístic 
de les xarxes, aquesta gent que van cor-
regint pí�es (sovint inexistents) i que, 
no essent ni correctors ni assessors lin-
güístics professionals, bé mereixerien el 
nom d’esmenadors. 
I ara que he dit això, com que el tema, i 
la família, donen tan poc de sí, ho allar-
garé imaginant una escena que podria 
tenir el seu què: mentre els represen-
tants dels partits deliberen les esmenes 
presentades pels cupaires, els podríem 
asseure al costat un parell d’esmenadors 
d’aquests que anessin corregint en di-
recte les pí�es lingüístiques dels polítics. 
Coneixent-los, no crec pas que aportes-
sin gran cosa, però no em digueu que 
l’espectacle, transmès en streaming, no 
tindria gràcia. Els esmenaires esmenats, 
es podria titular.
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Somiem en fer d’Igualada una ciutat 
verda i estem demostrant que sabem 
com fer-ho. El futur és l’urbanisme 
verd. Fa uns anys, el 2013, i de mane-

ra visionària el govern de Junts per Igualada 
va impulsar l’Anella Verda, una ambiciosa 
iniciativa que permet la circumval·lació a 
peu de tot l’entorn de la nostra ciutat, i que 
connecta amb unes suba-
nelles que permeten als 
ciutadans passejar a peu o 
en bicicleta. Un dels recor-
reguts més emblemàtics, 
i que ha estat premiat in-
ternacionalment, és l’Ane-
lla Verda de les Guixeres 
i el Mirador de Montser-
rat. Després de tants anys, 
aquest somni transforma-
dor �nalitzarà amb l’acaba-
ment dels trams de la Riera 
d’Òdena, de Can Roca �ns 
el Mirador de Montserrat, 
de la Dolors Martí a les 
Maioles i l’enllaç del Parc 
Vallbona amb l’Anella Ver-
da de Fàtima.
Al 2015, quan vàrem dis-
senyar el projecte del Parc 
Central per convertir el que era una gran 
esplanada àrida en un pulmó verd per a la 
ciutat, bona part de l’oposició a l’Ajuntament 
s’hi va posicionar en contra, �ns i tot varen 
distribuir fulletons criticant aquest projecte. 
Des del govern, assessorats per experts pai-
satgistes i també sabent els bene�cis per a la 

salut física i emocional que tenen les zones 
verdes com a espais accessibles i inclusius, 
oberts a tots i per a tots, que potencien la 
biodiversitat, vam tenir la determinació de 
tirar-lo endavant malgrat tot. El temps, quan 
tens un projecte sòlid de ciutat, acaba posant 
les coses a lloc. 
Ja us avanço que doblarem l’aposta pel Parc 

Central. L’any vinent, serà una realitat un 
gran parc infantil i juvenil en els terrenys en-
tre l’actual Parc Central i l’Hospital. De fet, 
els que hi passegeu habitualment ja podeu 
veure que hem iniciat les obres d’enjardina-
ment del lateral d’aquest nou espai verd a la 
ciutat. L’any vinent en aquest espai s’hi farà 

un dels skate parks més gran d’Europa. Hi 
haurà zones de pump track, jocs infantils, 
hi plantarem més de 200 arbres i disposarà 
també d’un biollac. 
Tanmateix, tota aquesta transformació ver-
da que estem realitzant a la ciutat s’hagués 
convertit en un malson per a les futures 
generacions si el projecte del World Trade 

Center dels socialistes -que 
ara defensa Igualada Som-hi- 
no s’hagués aturat. Recordeu 
que els socialistes volien, en 
els terrenys del Parc Central, 
construir quatre monstres de 
formigó de 53.000m2, que 
haguessin convertit Igualada 
en una ciutat grisa i dura. Per 
sort, aquest projecte no va ti-
rar endavant, però el que cal 
recordar a tots els igualadins és 
que el projecte del World Trade 
Center, que encara estem pa-
gant, ha suposat per a la ciutat 
un cost d’1,9 milions d’euros de 
préstec, i 600.000 euros d’inte-
ressos per un projecte que no 
es va arribar a fer. Un exemple 
de mala gestió de manual.
Els ciutadans ja porten molts 

anys apostant per una Igualada verda i que 
redueix el deute, el model que defensem a 
Junts per Igualada, i que es contraposa amb 
el model de la Igualada socialista grisa i que 
hipoteca i endeuta els seus ciutadans. 

(FOTO: Marc Vila)
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Josep Caro 630 09 78 78

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
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Del World Trade Center 

al Parc Central

Avançaràs la compra de regals de Nadal 
en previsió que pugui faltar estoc?

Sí 23,4% No 76,6%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

CARLOTA CARNER
Tinenta d’Alcalde i regidora d’Urbanisme, 
Junts per Igualada



ROTARY CLUB

L’entitat igualadina ha fet entrega a Càritas Anoia Segarra de l’im-
port recaptat en el concert solidari que va celebrar aquest any i que 
són un total de 8.129 euros.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

CAROLINA TELECHEA LOZANO
Portaveu adjunta d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats

Encarem la recta �nal de l’any 
2021, el segon any de pan-
dèmia, i com a totes les ad-
ministracions, els diferents 

governs al capdavant de les mateixes, 
estudien, preparen i negocien l’apro-
vació dels pressupostos, l’eina fona-

mental per poder executar totes aquelles polítiques pú-
bliques incloses en els respectius plans de govern. Sense 
això, no hi ha marge de maniobra per fer gairebé res. És 
com una economia familiar. 
Al Govern de l’Estat Espanyol també estan treballant 
els pressupostos generals, que suposadament són més 
socials que mai. Bé, això està per veure. I Esquerra Re-
publicana, com a primer partit català a Madrid, torna 
a ser necessària per a l’aprovació d’aquests pressupostos 
generals. I com sempre fem, farem servir tota la nostra 
força, tota la nostra posició, per aconseguir el millor per 
a Catalunya. Forma part de la nostra responsabilitat no 
desapro�tar ni una sola oportunitat per millorar la vida 
de la gent, com bé va dir la setmana passada el nostre 
portaveu Gabriel Ru�án.
En el ple del Congrés del dia 3 de novembre, Esquerra 
Republicana va decidir no presentar esmena a la totali-
tat als pressupostos generals. Aquesta decisió no va ser 

per aprovar els pressupostos, sinó per permetre la seva 
tramitació, ja que encara falta molt tràmit parlamentari 
- esmenes, negociacions, tràmit al Senat - i per tant, va 
ser la primera fase d’una negociació. 
Aquest no bloqueig a la tramitació dels pressupostos ge-
nerals és el resultat d’una negociació molt intensa entre 
el PSOE i Esquerra Republicana, que va donar com a 
resultat la exigència al PSOE de complir amb les inver-
sions pendents a Catalunya i el blindatge del català en la 
futura llei de l’audiovisual. Això és el “Sit and talk” que 
tothom vam demanar en el seu dia, tothom, i això és 
negociar, perquè obstruir per obstruir, quin resultat ens 
dóna? 
Tot i així, Esquerra Republicana va posar de relleu en la 
tribuna del Congrés, les moltes insu�ciències que manté 
la proposta de pressupostos generals, en diversos àm-
bits, des de polítiques socials o joventut �ns a �scalitat o 
indústria, remarcant que de moment no hi ha cap me-
sura per combatre la principal causa de tancament de la 
petita i mitjana empresa: la morositat. Alhora hem exi-
git diverses mesures, entre les quals, la baixada de l’IVA 
en els productes d’higiene femenina, bolquers, serveis 
veterinaris, perruqueries, residències o en la cultura. 
Per això, aquesta decisió de no esmenar la totalitat dels 
pressupostos generals, no és cap aprovació de res, sinó 

l’inici de les negociacions. 
Parlar de pressupostos, des de l’Ajuntament més petit a 
al govern d’un estat, és parlar de més recursos per aju-
dar a la gent, per sortir de la crisi econòmica derivada 
de la sanitària i fer avançar la societat. I tenim el deure 
d’ajudar a la gent, voti el que voti, parli el que parli i pen-
si el que pensi. I ho hem de fer des de totes les esferes 
i nivells, començant per la primera administració que 
suporta el pes de la responsabilitat ciutadana, que són 
els ajuntaments. I com bé diu el nostre President, Oriol 
Junqueras, el Municipalisme Republicà és treballar in-
corruptiblement al costat de la gent. I aquestes darreres 
setmanes, Esquerra Republicana ha intensi�cat la pre-
sència al territori, començant amb les visites a les em-
preses. Amb els Grups Municipals d’Esquerra Republi-
cana als diferents ajuntaments de la Comarca de l’Anoia, 
ens estem reunint amb les direccions empresarials per 
saber com estan superant la crisi econòmica derivada de 
la pandèmia, amb quins obstacles s’estan trobant, i com 
els podem ajudar aportant propostes i solucions. 
En de�nitiva, es tracta de l’oportunitat d’ajudar i de tre-
ballar per la gent del país, per a tothom, amb valors re-
publicans i amb perspectiva de gènere, exercint la fun-
ció principal de la política: exercir el servei públic pel 
qual ens va votar la ciutadania.   

L’Organització Meteorològica Mundial va anun-
ciar coincidint amb la COP26, la Conferència 
del Clima, que el 2020 va assolir les 413,2 parts 
per milió (ppm), un augment del 149% res-

pecte als nivells de 1750, l’any triat com a referència de 
l’inici de la revolució industrial i alteració del clima a 
causa de les activitats humanes. Els dos protagonistes 
també, el metà i l’òxid nitrós van assolir concentraci-
ons d’un 262% i un 123% superiors, respectivament, 
als nivells de 1750. I el que està clar és que la maqui-
nària atmosfèrica i dels gasos d’efecte hivernacle té una 
enorme inèrcia, comparable a la d’un creuer que, quan 
s’acosta a port, si apaga els motors, continuarà navegant 
molta distància. En aquest sentit, la reducció d’activi-
tat a causa de la pandèmia de la covid-19 no va tenir 
cap efecte sobre les emissions, ja que només van tenir 

una disminució temporal i que en el conjunt de l’any 
van augmentar. A més, l’augment de concentració de 
CO2 té impacte negatiu als oceans, que absorbeixen al 
voltant del 23% de les emissions anuals procedents de 
les activitats humanes. Aquest gas augmenta l’acidesa, 
la qual mata directament molts animals i plantes, i re-
dueix la capacitat de captar el CO2. El pH de la super-
fície de mar ha disminuït en els darrers 40 anys i és el 
més baix que hi ha hagut des de fa, com a mínim, 26.000 
anys. Avui dia, l’any 2021, segons l’OMM, ja s’ha arribat 
a un augment d’uns 1,09 graus respecte a la referència, 
la mitjana del període 1850 1900. A més a més, la pujada 
del nivell del mar, per la seva banda, va assolir un nou 
màxim el 2021. Una de les causes principals és la fusió 
dels gels.
Però posar fre a tot això, de cop i volta, és molt difícil per 

no dir impossible. Es necessiten canvis profunds d’abast 
mundial que, ja s’han començat a produir però a ritmes 
molt diferents en funció de països i regions. El funcio-
nament de la humanitat basat en els combustibles fòssils 
en les darreres dècades ha de donar pas a una humani-
tat basada en fonts netes i inesgotables, les anomenades 
renovables. La solar, hidràulica, eòlica, geotèrmica, bio-
massa, etc. són la solució a molts problemes i, sobretot 
al problema endèmic de les energies no renovables o 
brutes que consisteix a estar dominades i explotades per 
uns pocs personatges al món. Dependre dels seus inte-
ressos, del transport a llarga distància i d’altres variables 
fa que faci feble el funcionament del planeta i, sobretot 
el fa molt brut.  L’esperança mai s’ha de perdre i estem 
davant d’una oportunitat històrica per canviar el funcio-
nament del món en molts sentits. 

Canvi climàtic

FRANCESC MAURI
Meteoròleg
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NOU
NISSAN QASHQAI

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

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

tecnologia Mild Hybrid

Sigues el primer a provar-ho 
al teu concessionari Nissan



Corre per les xarxes 
socials una fotogra-
fia on es veuen 400 
jets privats aparcats 

a l’aeroport de Glasgow que, 
segons el peu de foto, serien al-
guns dels mitjans de transport 
utilitzats pels assistents a la Ci-

mera del Clima COP21. El missatge és clar: els 
grans dirigents malbaraten recursos naturals, 
per a reunir-se i dir-nos que no podem seguir 
circulant amb el nostre cotxe per que contami-
na massa i estem matant el planeta.
La fotografia va tenir en un sol dia més de 
18.000 reproduccions a l’estat espanyol i fins 
i tot diversos mitjans de comunicació(?) se’n 
varen fer ressò, destacant-ne la hipocresia dels 
líders mundials que mentre consumeixen quan-
titats ingents de combustible, ens volen fer es-
talviar a nosaltres el cotxe on anem a treballar.
El missatge és clar i seria molt positiu si no fos 
perquè la fotografia és falsa. Correspon a una 
fira d’aviació a New Orleans, als Estats Units i 
va ser presa l’any 2013, que res té a veure amb la 
cimera de Glasgow.
És lícit, em pregunto, manipular una imatge o 
una notícia per fer arribar un missatge que pot 
ser mes o menys positiu? No. Mai de la vida. 
No només perquè quan es descobreix la mani-
pulació -i sempre acaba per descobrir-se- decau 
tota la pretesa positivitat del missatge inicial, 
sinó perquè de retruc es posa en qüestió la cre-
dibilitat de tot el moviment que, en teoria, es 
volia refermar.

Es diu que una imatge val més que mil pa-
raules, però si la imatge és falsa, fa més mal 
que mil insults. Els que ens dediquem a la 
informació, volem tenir les millors imatges, 
les que millor il·lustrin la notícia que volem 
donar, però sempre ha de ser veritat. I si no 
ho és, cal dir que es tracta d’un muntatge o 
d’una situació similar, explicant-ho en el peu 
de foto quan es tracta de paper o en un subtí-
tol quan es tracta d’imatges de televisió.
Tots sabem que a les xarxes, es busca un efec-
te immediat. Es pretén el retuit, like, guanyar 
seguidors i convertir-ho en viral a qualsevol 
preu. Però les xarxes no són informació per-
què no hi ha ningú que certifiqui la veracitat 
del que es diu. Les xarxes no són mitjans de 
comunicació, tot i que poden donar alguna 
informació.... i també moltes falsedats.
Els “periodistes” poc escrupolosos que prete-
nen fer la seva feina asseguts davant la pan-
talla de l’ordinador i sense sortir al carrer, 
corren el perill de convertir-se en simples re-
col·lectors de falses notícies de la xarxa. No és 
periodisme, ni respecte per al lector.
Abans de donar una notícia, el periodista la 
comprova. A la xarxa es penja el primer acu-
dit que ens passa pel cap. La diferència és 
evident, però quan la premsa espigola en la 
xarxa buscant el gra, eleva l’acudit a notícia. 
I això és la mort del periodisme.... que potser 
és el que vol el poder. 

Es diu que una imatge val més que 
mil paraules, però si la imatge és 
falsa, fa més mal que mil insults

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Mentides, enganys.... 
i informació

Vocals perdudes, i Txékhov

Aquesta foto és del 
carrer Orient. Tot i 
estar al centre d’Igua-
lada i tenir indústri-
es, no té ni voreres i 
aquest carrer no ha 
estat mai asfaltat. L’es-
tat del carrer és deplo-
rable.

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

 i les donarem a conèixer públicament.
Envia’ns un correu a: fotodenuncia@veuanoia.cat

Res no té a veure un tema 
amb l’altre, però junts 
en el mateix programa 
–unes vocals perdudes i 

Txékhov– van signi�car molt més 
que un passatemps. Les vocals, del 
poeta Joan Brau i Sanchís, es van 
anar perdent successivament, tot 

fent-se teloneres del text, esceni�cat després, del des-
tacat autor rus Anton Txékhov. Les vocals perdudes 
aportaren originalitat a la sessió núm. 48 del 15 de 
juny del 2002, de Poesia Viva d’Igualada. I encara hi 
va haver, abans, una breu presentació d’un llibre: Vint 
cares de l’amor de l’incansable poeta igualadí Josep 
Rossell i Farré.
Què era això de les vocals perdudes? Un curiós joc 
poètic escrit per Joan Brau i Sanchís, un actor de tea-
tre professional, poeta i rapsode, molt conegut a Po-
esia Viva de Barcelona. D’entre la seva molta poesia, 
un bon dia ens va sorprendre amb cinc poemes, en 
cadascun dels quals va ometre una vocal: el primer 
sense la A, sense la E el segon i el altres seguien a con-
tinuació sense la I, sense la O i sense la U. ¿S’imaginen 
el temps que deuria estar per escollir les paraules en 
cada cas i que el poema tingués una perfecta cohe-
rència i interès? Com a exemple, reproduïm el primer, 
sense cap A: Tot és possible. Et segueixo des de lluny / 
i ofego el meu cor colpit / mentre et perds per l’horitzó; 
/ t’enduus el goig i l’encís / perduts en el bell record / 
d’espurneig i dolç polsim, / vençuts en el curs del temps 
/ com un vol d`ocell ferit. / Tot el crepuscle es féu d’or / i 
el cel, roig com el desig / sobre un núvol de misteri / pel 

sender de l’in�nit! / Resseguint un vell redós / de lliris 
tots ben �orits, / un cop el sol volgué pondre’s / sentírem 
el cor fruir; / les brolles foren disfresses / i els teus ulls 
com dos espills. / T’estimo–, sé que em digueres. / I jo em 
sento el més feliç, / i no dubtis del que penso / que et juro 
tot el que et dic. / Com et contemplo de lluny / sobre el 
núvol més subtil...! / Si et segueixen cor i ment / et reté el 
meu esperit! / Resto pres dins dels records / sense rumb, 
sense destí, / fugint d’on veig tenebror / pel somni més 
entendrit; / els membres cerquen repòs / i un conjunt de 
querubins / sobre el meu coixí confús / ofeguen el meu 
neguit. / El son s’enduu les idees / i els ulls se’m clouen 
rendits. Perfecte, oi? I així, successivament, sense la e, 
la i, la o i la u... Elaborat treball!
I a continuació, Un prometatge, una deliciosa obra es-
ceni�cada de l’autor Anton Txékhov, nascut el 1860 a 
la Rússia meridional. Morí de tuberculosi el 1904 en 
un hospital alemany, amb molt bona feina ja feta, però 
amb molta altra per fer encara. Tenia tan sols 44 anys. 
Havien sorgit de la seva ploma exitoses obres teatrals, 
entre elles, com a més destacades, La gavina, Les tres 
germanes, L’hort dels cirerers i L’oncle Vània. Es diu que 
el seu teatre és “dels estats d’ànim, de vides submergi-
des en el text”. La que vam veure a Poesia Viva, quali�-
cada com a “broma en un acte”, és un divertiment que 
atrapa durant una hora. Va ser presentada pel Grup 
Estable del Teatre de l’Aurora, dirigit per Josep Dal-
mau, amb uns intèrprets fets a mida: Sandra Paradell, 
Xavier Lladó i Narcís Selva. Tots tres s’hauran vist en 
altres treballs, però el grup, com a tal, i és una llàstima, 
tingué una vida efímera.  
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Igualada augmentarà el 
número de càmeres de 
videovigilància a la via 

pública i en equipaments mu-
nicipals. Actualment en són 
al voltant de 150 al conjunt de 
la ciutat i les noves es localit-
zaran a les entrades i sortides 
del municipi i també al polí-
gon de Les Comes. Aquesta és 
una de les mesures que ha ex-
plicat la regidora de Seguretat 
Ciutadana, Carlota Carner, 
en la compareixença d’aquest 
dimecres. Carner també ha 
anunciat que entre juny i no-
vembre s’han incorporat 8 
nous agents al cos de Policia 
Local d’Igualada.
Carner ha desvinculat aques-
tes noves mesures de la vi-
olació que es va produir la 
setmana passada a la ciutat, 
“va passar a Igualada, però 
desgraciadament també ha 
passat en altres ciutats”, ha 
comentat. El que sí que enge-
garà l’Ajuntament d’Igualada 
és una campanya de consci-
enciació contra la violència 
masclista i per informar de les 
entitats que ajuden a les dones 
que la pateixen, com és el cas 
del Servei Integral d’Atenció a 
les Dones (SIAD).
En referència a la carta que 

van enviar 12 de les 13 associ-
acions de veïns de la ciutat per 
demanar una reunió, aquest 
dimecres es va celebrar la re-
unió amb elles i amb la pre-
sència dels Mossos d’Esqua-
dra i la Policia Local. Fonts de 
l’Ajuntament expliquen que  
“va quedar clar que es tracta 
més d’una sensació creada per 
alguns actes d’incivisme que 
no per actes delictius i que es 
seguiria treballant de forma 
conjunta”. En aquest sentit, la 
regidora ha explicat que entre 
gener i febrer es van produir a 
Igualada 31 fets delictius per 
cada 1.000 habitants, la dada 
més baixa des de l’any 2017, 
i que entre 2019 i 2021 els 
delictes s’han reduït un 15%. 
Això sí, tenint en compte que 
la situació de pandèmia que 
estem vivint.

Obertura d’expedient a la 
discoteca Èpic
En la compareixença d’aquest 
dimecres, la regidora de Se-
guretat Ciutadana també ha 
anunciat que s’ha obert un 
expedient a la discoteca Èpic 
per haver venut més entrades 
de les que permet el recinte i 
excedir el límit d’aforament la 
nit de la Castanyada, fet que 
també va deixar a desenes de 
joves sense poder entrar-hi. 

Carner ha explicat que els ser-
veis jurídics de l’Ajuntament 
estan estudiant el cas i que 
hi podria haver multes eco-
nòmiques o també un tanca-
ment cautelar de la discoteca. 

Sense novetats en el cas de la 
violació d’Igualada
A l’hora del tancament de 
l’edició d’aquest diari, dijous 
al vespre, els Mossos d’Es-
quadra seguien sense donar 
detalls de la investigació per 
la violació d’Igualada, ja que 
es troba en secret d’actua-
cions. De moment, no hi ha 
detinguts.

Esquerra exigeix més mesu-
res concretes
ERC Igualada ha fet públic 
un comunicat on explica que 

Igualada instal·larà noves càmeres de videovigilància al polígon 
de Les Comes i a les entrades i sortides de la ciutat

“en els darrers mesos Igualada 
ha viscut una escalada d’inse-
guretat ciutadana en els seus 
carrers”, i a�rmen que “és una 
evidència que detecta qualse-
vol veí o veïna posant-se en 
contacte amb l’entitat del seu 
barri o comentant la situació 
amb familiars o amics”. Da-
vant d’això, asseguren que “cal 
posar �l a l’agulla” i plantejar 
un “pla de xoc local contra la 
inseguretat”. Els republicans 
expliquen que “la seguretat 
als carrers és el pal de paller 
de la nostra societat. No és 
cap frivolitat i és la màxima 
que ens permet viure en co-
munitat i en tranquil·litat. Si 
això es trenca, la gent pateix 
i és feina de les administra-
cions solucionar-ho”. ERC 
doncs, demana “rigorositat i 

seriositat” per aquesta proble-
màtica, “abandonar tota mena 
de partidismes” i emplaça a 
tots els agents polítics, cívics i 
veïnals de la ciutat per “conju-
rar-se i trobar solucions efec-
tives i compartides”.
Fonts d’Esquerra exposen que 
l’elaboració d’un pla de xoc i 
les mesures de l’Ajuntament 
no s’han de resumir exclusi-
vament en “posar més efec-
tius policials”, i detallen que 
la problemàtica va més enllà 
i “engloba aspectes com l’edu-
cació de valors, el foment de 
la convivència cívica o la in-
corporació de la perspectiva 
feminista en les polítiques 
públiques. És a dir, mesures 
a mitjà i llarg termini que 
requereixen plani�cació i vo-
luntat política”.

Després que 12 de les 13 as-
sociacions de veïns signessin 
una carta demanant una re-
unió amb l’alcalde per parlar 
sobre la seguretat a la ciutat, 
el president de l’AV Barri de 
Montserrat ha explicat els mo-
tius pels quals no la va signar. 
José Manuel Marín explica que 
en primer lloc les entitats “van 
ser convocades per redactar 
conjuntament “un document 
de queixa o proposta de millo-
ra en relació amb els barris, la 
ciutat o els serveis prestats per 
l’ajuntament” i no per debatre 
la seguretat de la ciutat; això 
va ser acordat posteriorment”.
Marín defensa que “sempre 

ens hem queixat, amb aquest 
i amb anteriors consistoris, de 
la poca e�càcia i presència de 
la policia local i mossos, com 
consten en les diferents recla-
macions efectuades a l’ajunta-
ment, a més de la inexistència 
de policia als barris”, però al 
mateix temps defensa que “de-
batre la seguretat de la ciutat 
d’Igualada és una atribució 
que excedeix les nostres atri-
bucions i la “presumpta” re-
presentació que se’ns atorga de 
la ciutat. La seguretat a Iguala-
da en la seva àmplia expressió 
és una atribució dels partits 
polítics de la ciutat que són els 
representants de la ciutat triats 

pels ciutadans en les urnes”. 
Finalment, Marín explica 
que “l’AVBM no es va negar a 
signar la carta, va ser la meva 
decisió personal de no signar 
el document” ja que, segons 
argumenta, va demanar que 
el signessin només les associ-
acions que estiguessin legal-
ment constituïdes davant del 
Departament de Justícia de la 
Generalitat i no es va fer així. 
Tot i no haver firmat la car-
ta, l’AV Barri de Montserrat 
va participar aquest dime-
cres en la reunió que fan fer 
els Mossos i la Policia Local 
amb el conjunt d’associaci-
ons de veïns

L’AV Barri de Montserrat explica per què no va signar la carta 
per fer una reunió amb l’alcalde sobre la seguretat ciutadana
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La Fundació per a la In-
novació Tèxtil Fitex, 
en col·laboració amb 

l’Ajuntament d’Igualada, ha 
estat treballant durant mesos 
per dur a terme un “mapeig” 
de la indústria tèxtil de la co-
marca de l’Anoia i conèixer, 
així, en quina situació es tro-
ba. L’estudi, que es presentarà 
el proper divendres 19 de no-
vembre durant la inauguració 
del nou Igualada Fashion & 
Design Lab,  conclou que a 
l’Anoia hi ha actualment en 
actiu 104 empreses del sector 
tèxtil-confecció que ocupen 
a 918 professionals i sumen 
una facturació de 140 mi-
lions d’euros, fet que supo-
sa el 27% de la indústria de 
l’Anoia. Si hi sumem el cuir, 
el sector manufacturer (tèx-
til-confecció-cuir) arriba a 
ocupar prop de 1.500 profes-
sionals i genera una factura-
ció agregada de 220 milions 
d’euros a Igualada i comar-
ca, fet que el converteix en el 
primer sector industrial del 
territori i una palanca essen-
cial en el desenvolupament 
econòmic de la comarca.
L’estudi inclou tant les em-
preses marquistes que es de-
diquen al disseny i venda de 
les seves col·leccions de moda 
amb la seva pròpia marca, 
com també les empreses in-
dustrials dedicades a al fabri-
cació d’articles de gènere de 
punt exterior. Les primeres, 
les empreses marquistes, són 
el 10% del nombre total d’em-
preses de l’Anoia, aglutinen 
més del 50% de la facturació 
dels sector i ocupen gaire-
bé la meitat de treballadors. 
L’informe conclou que les 
dues tipologies d’empreses es 

bene�cien mútuament i jun-
tes dibuixen el mapa global 
de l’ecosistema tèxtil i moda 
de la Comarca de l’Anoia.
Pel que fa a l’activitat que 
realitzen aquestes empreses 
industrials tèxtils, la majoria 
– un 60%- estan especialitza-
des en la fabricació de peces 
de gènere de punt exterior 
d’indumentària i moda i, la 
majoria realitzen operacions 
industrials d’una baula de la 
cadena de valor de fabricació. 
Cal destacar també que totes 
les empreses industrials tèx-
tils del territori són pimes i, 
de fet, un 70% són micropi-
mes, és a dir, ocupen a menys 
de 10 treballadors i tenen vo-
lums de negoci inferiors als 2 
milions d’euros.

rers d’importància europea: 
el clúster tèxtil-confecció i 
el sector del cuir en el blan-
queig de pell que acostuma a 
utilitzar-se també per a la in-
dústria de la moda.
Finalment, les xifres de l’es-
tudi també recullen que la 
globalització de la indústria 
tèxtil-confecció les darreres 
dues dècades ha comportat 
una pèrdua d’empreses i ocu-
pació. La majoria d’empreses 
que han extingit la seva ac-
tivitat ha estat per jubilació 
del propietari i en la resta de 
casos han estat negocis pe-
tits que no han pogut supe-
rar les conseqüències de les 
darreres crisis econòmiques. 
Al mateix temps, però, hi ha 
hagut empreses que han sa-

clúster de l’Anoia i també fora 
de Catalunya i que han inver-
tit en tecnologia han tingut 
una evolució positiva en ter-
mes d’ocupació i facturació. 
Contràriament, les empreses 
industrials més petites que 
només treballen operacions i 
força dependents dels clients 
de proximitat són les que han 
experimentat una pitjor evo-
lució durant els darrers anys. 
També certi�ca que, malgrat 
les crisis viscudes durant les 
darrers dues dècades, el clús-
ter tèxtil-moda continua sent 
el principal sector industrial 
d’Igualada.
L’experiència indica que la 
capacitat d’adaptació i la resi-
liència han impulsat la  cons-
tant transformació del tèxtil 

Aquestes xifres indiquen, tal 
i com demostra l’estudi, que 
l’experiència i coneixement 
industrial tèxtil -concreta-
ment en gènere de punt- con-
centrada en un territori com 
l’Anoia és un cas singular a 
Europa, i només hi ha agru-
pacions similars al nord d’Ità-
lia (Prato i Capri), per tant 
es pot a�rmar que Igualada 
té dos clústers manufactu-

but adaptar-se i créixer dins 
d’aquest entorn globalment 
desfavorable a partit del pa-
trimoni industrial del territo-
ri i la diferenciació dels seus 
serveis.
L’estudi conclou, doncs, que 
les empreses industrials 
tèxtils de l’Anoia que s’han 
orientat a la producció de 
productes acabats, que han 
cercat nous clients fora del 

igualadí, i marca el camí dels 
nous reptes i oportunitats 
del sector; reptes bàsicament 
centrats en l’economia cir-
cular i la digitalització; dues 
oportunitats que poden aju-
dar a impulsar una indústria 
que continuï sent font de ri-
quesa per al territori.
Per tal de realitzar aquest es-
tudi de mapeig s’han visitat 
presencialment 59 empreses 

del territori i s’ha treballat a 
partir de les dades facilitades 
pel conjunt industrial del sec-
tor. El projecte s’ha fet amb 
l’objectiu d’estimular la coo-
peració i generar noves opor-
tunitats de negoci per al teixit 
industrial tèxtil de la comarca 
mitjançant la plataforma di-
gital coopera tèxtil. El pro-
jecte ha estat desenvolupat 
gràcies al suport  dels Pro-
jectes Innovadors impulsats 
pel SOC (Servei d’Ocupació 
de Catalunya- Generalitat de 
Catalunya) i que han �nançat 
la iniciativa ACTE II ”Coope-
ració, Innovació i Creativitat” 
orientada a potenciar el teixit 
productiu local i la ocupació 
que genera mitjançant el seu 
coneixement i promoció. L’es-
tudi complet es pot consultar 
a la pàgina web �tex.es. 

Visites guiades per conèixer 
el nou Igualada Fashion Lab
L’Igualada Fashion Lab s’in-
augurarà formalment el pro-
per 18 de novembre, després 
de mesos de treballs per a la 
rehabilitació de l’edi�ci, per 
a l’adequació als nous usos 
i per al desenvolupament i 
implementació dels seus con-
tinguts. A més, també es fa-
ran visites guiades per al pú-
blic en general, que seran en 
grups reduïts de 25 persones 
i tindran lloc el divendres, 
26 de novembre, de 18:30 a 
20:30h, i dissabte i diumenge, 
27 i 28 de novembre, entre les 
11 i les 13h. Les visites tin-
dran una durada aproximada 
de 40 minuts i aniran a càrrec 
de l’Escola Municipal de Tea-
tre La Tarima, permetent des-
cobrir l’evolució del món del 
tèxtil a la ciutat, els seus orí-
gens, l’actual present i també 
el futur immediat.

El sector del tèxtil ocupa a quasi 1.000 professionals i suposa 
el 27% de la indústria anoienca

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

Des de 229€/Mes*

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

GAMMA

SUBARU
HYBRID

JOAN SAN JOSÉ 
AUTOMÒBILS, S.L.

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

XV. IMPREZA. FORESTER.
MÉS SEGURETAT. MÉS EFICIÈNCIA. MÉS SUBARU QUE MAI.
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REDACCIÓ / LA VEU

La candidatura munici-
palista, impulsada per 
la CUP, ha engegat una 

ronda de reunions amb enti-
tats d’Igualada per conèixer 
quins problemes tenen, com 
els ha afectat la pandèmia, 
quin suport reben de l’Ajun-
tament i quins reptes tenen 
pels propers mesos. La prin-
cipal queixa de la majoria de 
les entitats amb les que s’ha 
reunit Poble Actiu és que 
se senten abandonades per 
l’Ajuntament i que el govern 
municipal no els dona soluci-
ons als reptes que tenen, que 
en general són la manca d’es-
pais per realitzar les seves ac-
tivitats i de suport econòmic. 
En aquest sentit, Poble Actiu 
ha animat a participar a la 
manifestació que convoca la 
Coll@nada per aquest dissab-
te 13 de novembre a les 7 de 
la tarda a la Plaça de l’Ajun-
tament per protestar per la 
manca d’espais que tenen 
moltes entitats d’Igualada.
En l’àmbit econòmic i d’ocu-
pació, Poble Actiu s’ha reunit 
amb els sindicats CGT Ano-
ia i la Intersindical, així com 
amb Igualada Comerç, per 
traslladar les propostes que 
s’han realitzat per fomentar el 
comerç local i augmentar els 
impostos de les grans super-
fícies comercials. Pel que fa a 
la sostenibilitat, les trobades 
han servit per abordar les al-
legacions al Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible i l’impuls 
del Parc Agrari de la Conca 
d’Òdena, i han inclòs Iguala-
da pel clima, Ciclistes Urbans 
i Eixarcolant. Pel que fa a les 
entitats juvenils, les troba-
des s’han centrat en abordar 
les problemàtiques de man-

Poble Actiu es reuneix amb entitats, associacions i clubs esportius 
per conèixer les seves necessitats

ca d’espais de les entitats que 
tenen l’Agrupament Escolta i 
Guia Jaume Caresmar i Ma. 
Antònia Salvà i l’Agrupament 
Escolta Torxa i les corals Gat-
zara i Verdums, així com amb 
l’Associació Juvenil la Coll@
nada.    
Pel que fa a les entitats espor-
tives, Poble Actiu ha volgut 
reunir-se amb el màxim d’en-
titats esportives, especialment 
per recollir els problemes que 
ha causat la pandèmia en els 
clubs. Les trobades es van re-
alitzar entre maig i juliol i van 
incloure trobades amb la UEC 
Anoia, CF Igualada, Igualada 
Hoquei Club, Igualada Feme-
ní Hoquei Club, Igualada Vo-
lei Club i el Patinatge Artístic 
Igualada. Així mateix, també 
s’han reunit amb les Associa-
cions de Famílies d’Alumnes 
de diversos centres educa-
tius públics de la ciutat, com 
el Gabriel Castellà, el Dolors 
Martí, l’Emili Vallès i el Gar-
cia Fossas, per saber quines 
necessitats educatives, d’in-
versions i de millora de l’en-
torn tenen. Finalment, també 
han mantingut reunions amb 
entitats de diversos àmbits, 
com la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca (PAH), 
el Casal Popular d’Igualada 
“el Foment”, el Consell per la 
República, Endavant Anoia i 
Junts per Catalunya - Iguala-
da, així com amb la la Síndica 
de Greuges.

Presentació del cicle de de-
bats “Tenim un pla”
Les trobades amb entitats 
han servit per presentar 
el cicle de debats “Tenim 
un pla”, així com per reco-
llir les problemàtiques de 
les entitats culturals. Po-
ble Actiu s’ha reunit en els 

darrers mesos amb l’Ateneu 
Igualadí, el Teatre de l’Au-
rora, Òmnium Anoia i els 
Moixiganguers d’Igualada i 
està treballant per reunir-se 
amb altres entitats culturals, 
com l’Agrupació Folklòrica, 
Bitrac Dansa, el Bisbalet, el 
Grup Mal Llamp, Diables 
d’Igualada, Dessota Disseny 
Igualada, la FESTHI i l’Asso-

ciació la Maca. Respecte el 
cicle “Tenim un pla”, el dis-
sabte 20 de novembre tindrà 
lloc el segon debat sobre “La 
producció i la creació cultu-
ral a Igualada”, que es realit-
zarà a les 11 del matí al local 
del barri de Xauxa (C. Sant 
Ignasi, 55).  
Tot i haver-se reunit amb 
unes quaranta entitats, Poble 

Actiu seguirà reunint-se amb 
altres entitats amb les que 
no s’ha pogut reunir encara 
aquest any, com les associa-
cions veïnals, algunes enti-
tats esportives, les associaci-
ons de famílies d’alumnes de 
les llars d’infants municipals, 
entitats socials com Àuria i 
altres entitats com Aigua és 
vida Anoia i Per la Conca.

REDACCIÓ / LA VEU

El grup municipal 
d’Igualada Som-hi 
denuncia les “situaci-

ons insostenibles” que viuen 
molts barris d’Igualada les 
nits del cap de setmana per 
sorolls, baralles i actes incí-
vics. La formació progres-
sista lamenta que “en certs 
moments Igualada sigui una 
ciutat sense llei” i demana un 
pla de xoc al govern de Junts 
per a solucionar-ho “tot ga-
rantint la llibertat a l’oci i la 
llibertat al descans i erradicar 
la sensació d’inseguretat que 
hi ha”. És un tema que fa set-
manes que Igualada Som-hi 
està treballant: el va treure al 
Ple municipal del passat mes 
d’octubre i també a la comis-
sió informativa de Via Públi-
ca de l’Ajuntament.
El regidor portaveu d’Igua-
lada Som-hi, Jordi Cuadras, 
a�rma que “les nits del cap 
de setmana no es poden con-
vertir en nits on tot s’hi val. A 
Igualada hem de fer possible 
la convivència entre dues lli-
bertats: la llibertat a l’oci i la 
llibertat al descans. Això és 
possible si el govern de Marc 
Castells actua en aquest sentit 

i oferim tota la nostra col·la-
boració perquè aquest no és 
un tema de partits, sinó que 
és un tema de ciutat. Hem 
remarcat aquesta voluntat de 
mà estesa a la comissió infor-
mativa i ens oferim a buscar 
solucions. Per això ja hem 
elaborat una primera pro-
posta amb possibles accions”. 
Cuadras afegeix que “és un 
tema greu i cada vegada va a 
més. És una qüestió que pre-
ocupa tan als joves, que volen 
gaudir d’una oferta d’oci amb 
tranquil·litat i seguretat, com 
als veïns que volen descansar. 
Les darreres setmanes hem 
parlat amb tots aquests col-
lectius i cal afrontar la qües-
tió”.
La formació proposa que 
l’Ajuntament implanti una 
prova pilot d’agents cívics als 
punts més con�ictius com 
són les Comes, el parc Cen-
tral, el parc del Garcia Fossas, 
el Parc de Valldaura, el centre 
de la ciutat i el Rec. Creuen 
que “aquest és un model que 
altres ciutats apliquen per 
a reduir els con�ictes de les 
nits del cap de setmana com 
a �gures de consciència i de 
mediadors com a pas previ a 
la intervenció policial, en cas 

que no s’hagi pogut resoldre 
la qüestió”.
Igualada Som-hi també pro-
posa que l’Ajuntament impul-
si, juntament amb els agents 
privats del sector de l’oci, 
campanyes de consciencia-
ció a favor d’un oci que sigui 
segur i inclusiu i que respecti 
el descans. També proposen 
sessions pedagògiques als 
instituts sobre la necessitat 
d’un comportament cívic i 
de respecte a l’espai públic 
i alhora escolti la gent jove 
sobre quines són les seves in-
quietuds i necessitats sense 
criminalitzar-los com moltes 
vegades es fa.
Jordi Cuadras també fa una 
crida a “no demonitzar ni les 
empreses d’oci nocturn ni els 
joves. Hem de ser conscients 
de que moltes vegades són 
els primers perjudicats dels 
grups que tenen actituds in-
cíviques. Cal plani�car les ac-
cions conjuntament amb ells 
i fer possible una Igualada on 
les nits del cap de setmana 
siguin nits d’oci i de descans. 
Com ja vam dir al Ple, cal ga-
rantir aquestes dues llibertats 
sense que cap de les dues es 
vegi limitada: la llibertat a 
l’oci i la llibertat al descans”.

Som-hi reclama fer compatible l’oci 
nocturn i el descans a les nits

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

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

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

I nj ecció  D iè sel/ G asolina

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

COTXES BENZINA A PARTIR D'EURO4 COTXES DIÈSEL A PARTIR D'EURO6
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Aquesta setmana s’han 
iniciat les obres d’en-
jardinament i mi-

llora del lateral de la segona 
fase del Parc Central, a la 
zona compresa entre l’Hos-
pital Universitari d’Igualada 
i el carrer d’Itàlia. En aquest 
lateral s’hi ha plantat 28 
nous arbres donant continu-
ïtat a l’enjardinament que ja 
s’ha fet a la primera zona del 
parc. En total s’enjardinaran 
2.052 m2 amb espècies amb 
un baix o mitjà requeriment 

d’aigua. L’enjardinament es 
complementa amb 350 plan-
tes arbustives de 25 espèci-
es diferents, escollides per a 
que la seva floració s’allargui 
tot l’any.
Aquestes obres també han 
contemplat les millores d’ac-
cessibilitat del pas de via-
nants del Carrer d’Itàlia, que 
es mourà per tal d’alinear-lo 
amb el passeig de sauló que 
uneix les dues parts del Parc 
Central. Per tal de facili-
tar aquesta connexió també 
s’han trasplantat dos dels 
plataners que estaven al mig 

del passeig i es replantaran 
de forma paral·lela al lineal 
d’arbres que delimita la zona 
destinada als vianants.
Un cop acabat l’enjardina-
ment del lateral, s’iniciarà la 
segona fase del Parc Central 
que contempla la construc-
ció d’un gran parc infantil en 
el què s’hi plantaran més de 
200 arbres. Marc Castells ha 
explicat que “aquesta és una 
mostra de la transformació 
verda per la que aposta Igua-
lada i que ha convertit el parc 
Central en un dels pulmons 
verds de la ciutat”.

S’inicien les obres d’enjardinament de 
la segona part del Parc Central

REDACCIÓ / LA VEU

L’espai Fulgentia, a la 
Basílica de Santa Ma-
ria d’Igualada, on hi ha 

exposat el patró de la ciutat, 
Sant Bartomeu, ha estat l’es-
cenari escollit per presentar 
el pastís St. Bartomeu elabo-
rat pel pastisser Josep Maria 
Guasch de la pastisseria Tar-
garona d’Igualada.
Guasch ha explicat que es 
tracta d’un dolç que ha cre-
at “davant l’alta demanda de 
clients que demanen un pas-

tís apte per al seu transport 
i que aguanti fins arribar a 
casa”. Des de la pastisseria 
esperen que aquest postre es 
converteixi en un detall típic 
de la ciutat d’Igualada i se 
sumi als tradicionals dolços 
que ofereix la ciutat.
El pastís està elaborat 100% 
amb ingredients de la comar-
ca de l’Anoia. Es tracta d’un 
pa de pessic d’avellana amb 
una capa de poma cuita i una 
merenga d’ametlla. L’emba-
latge està fet també a l’Anoia 
i és obra del dissenyador Al-

bert Ramoneda que ha volgut 
construir una caixa que man-
tingui el pastís en condicions 
durant dies i que el protegei-
xi. A més quan s’obre ho fa 
totalment i permet que sigui 
més senzill tallar-lo.
La presentació ha comptat 
amb la participació de l’al-
calde, Marc Castells, que ha 
valorat molt positivament la 
incorporació d’aquest dolç 
a la ciutat que és un símbol 
també del disseny i la crea-
ció igualadines tant per fora 
com per dins.

Es presenta el pastís St. Bartomeu, 
pensat per endolcir la visita a la ciutat

Segueix-nos a Instagram!
@espais_joves
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E ls pressupostos que 
aquest dimarts ha pre-
sentat el Govern pre-

veuen una inversió de 27,3 
milions d’euros a l’Anoia i un 
total de 61,8 milions a la ve-
gueria del Penedès. Per pro-
jectes, destaquen els prop de 
4,5 milions previstos per a la 
línia dels FGC de l’Anoia.
En el cas de l’Anoia, els 
27,3 MEUR suposen l’1,8% 
del total d’inversions del 

Govern arreu dels territo-
ris. A part dels més de 4,5 
milions per als FGC, la Ge-
neralitat també preveu des-
tinar als Ferrocarrils 2,8 
milions més per a infraes-
tructura informàtica i rails. 
En paral·lel, hi ha previstos 
3,8 milions a Igualada per 
construir dues promocions 
que sumen 60 habitatges 
públics –estaran acabats el 
2023- així com 2,5 milions 
per a diverses inversions a 
l’Hospital de la ciutat.

Els Pressupostos 
preveuen una inversió 
de 27 M€ a l’Anoia

Igualada Comerç rep un 
dels Premis Nacionals 
de Comerç
REDACCIÓ / LA VEU

A questa setmana s’ha 
fet públic la Reso-
lució per la qual 

s’atorguen els Premis Naci-
onals de Comerç de la Ge-
neralitat de Catalunya de la 
20a i 21a edicions.
Els Premis es convoquen 
per distingir les persones 
amb establiment operatiu 
a Catalunya, les entitats en 
l’àmbit del comerç que les 
representen a nivell territo-
rial o sectorial i els públics 
que hagin destacat per la 
seva iniciativa comercial i 
que, per la seva trajectòria, 
la seva innovació i adap-
tabilitat, contribueixin de 
manera més rellevant al 
prestigi del comerç, parti-
cularment del comerç urbà 
de proximitat.
En la categoria de Premi a la 

Iniciativa Col·lectiva, s’ha 
atorgat a Igualada Comerç 
per la campanya “Iguala-
da Comerç 365”. Aquesta 
campanya es va dur a terme 
durant l’últim trimestre de 
l’any passat amb un gran 
èxit de participació i d’ac-
ceptació. Es van fer un se-
guit d’accions constants en 
el temps i que abraçàvem 
tota mena de ciutadà, des 
dels més petits fins a la gent 
gran. Algunes d’aquestes 
accions s’han repetit aquest 
any per la seva important 
acceptació, com ara el sor-
teig de xecs de 1000 euros 
per consumir en un dia en 
diferents comerços o les vi-
sites guiades.
Pròximament els respon-
sables d’Igualada Comerç 
podran recollir el premi a 
la Generalitat de Catalunya.

REDACCIÓ / LA VEU

El dissabte 6 de novem-
bre es va dur a terme la 
3a Edició dels Premis 

Natura i Societat que entrega 
bianualment la Fundació Pri-
vada Girbau. Aquests premis 
busquen reconèixer projectes 
d’àmbit cultural i de conser-
vació de la natura ajudant-los 
a nivell promocional i econò-
mic.
Enguany, l’esdeveniment va 
tenir lloc a la sala del Casino 
Modernista de Vic, on s’hi 
van aplegar una vuitantena 
de persones. 
La Fundació Girbau va des-
tacar el gran nivell de tots els 
projectes realitzats i la gran 
di�cultat d’escollir els pre-
miats d’entre les 39 propostes 
presentades. També va posar 
èmfasi amb la gran necessitat 
de treballar per aconseguir 
un futur mediambientalment 
més sostenible i millor per les 
properes generacions. Poste-
riorment, es va procedir a fer 
l’entrega i una breu descripció 
dels guanyadors.

El Col·lectiu Eixarcolant es 
va endur el segon premi en 
forma d’accèssit per valor de 
6.000€, pel projecte “Creació 
d’un arborètum per la con-
servació i promoció del cul-
tiu de varietats tradicionals 
de fruiters i altres llenyoses”.
Gràcies al premi obtingut, el 
Col·lectiu Eixarcolant desti-
narà íntegrament els 6.000€ 
aconseguits a iniciar la pri-
mera fase del projecte que 
hi van presentar, previst per 
l’any 2022 a la comarca de 
l’Anoia.
L’entitat explica que l’arbo-
rètum serà un espai on s’hi 
plantaran petites quantitats 
de diferents arbres fruiters 
de varietats tradicionals per 
tal de poder conservar-les, 
caracteritzar-les i posar-les a 
disposició de la gent del ter-
ritori.
Actualment a Catalunya, a 
diferència del que passa amb 
els bancs de llavors repartits 
pel principat, existeixen molt 
pocs arboretums destinats a 
la conservació i promoció de 
les varietats tradicionals de 

fruiters, de les quals a Cata-
lunya es calcula que n’hi ha 
més de 3.000, la gran majoria 
en greu risc de desaparició.
Marc Talavera, doctor en bi-
ologia i president de l’enti-
tat explica que “Amb aquest 
projecte farem els primers 
passos perquè varietats tant 
singulars com la poma ro-
queta, el préssec gavatx, la 
figuera de tres quarts, la pera 
closca de roure, la pruna 
colló de mico, o el codony 
d’olor, entre moltes d’altres 
puguin conservar-se, culti-
var-se i consumir-se de nou. 
No només és un patrimoni 
cultural i gastronòmic. Tam-
bé són eines imprescindibles 
de resiliència al canvi climà-
tic, de sobirania alimentària, 
i de generació d’activitat eco-
nòmica local i veritablement 
sostenible.”
L’acte també va servir per 
captar l’atenció dels diferents 
actors com l’administració i 
d’alguns particulars que van 
ser els primers interessats en 
aquesta proposta replicable a 
d’altres indrets de Catalunya.

El Col·lectiu Eixarcolant rep el Premi 
Natura i Societat per desenvolupar un 
arborètum a la comarca

- 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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Festa de Sant Faust 
reivindicant més espai 
per les entitats
REDACCIÓ / LA VEU

L ’Associació Juvenil La 
Coll@nada ha presen-
tat el programa d’actes 

de Sant Faust, “la Festa Major 
d’hivern particular”. L’eix de 
la celebració és la reivindica-
ció d’espais per a les entitats, 
que tindrà com a acte central 
la manifestació de demà dis-
sabte 13 de novembre a les 
set de la tarda a la Plaça de 
l’Ajuntament. Al cartell que 
ha presentat l’entitat hi ha 
un guerrer, fent paral·lelisme 
amb un possible Sant Faust, 
que s’omple d’energia i diu: 
“Això és Sant Faust! Feu-nos 
lloc!” A través de la frase i 
la imatge es fa una picada 
d’ullet a la pel·lícula 300.
Al programa s’hi barregen 
actes de tot tipus. Avui di-
vendres a les vuit del vespre 
hi haurà la segona edició de 
l’Igualada Antagònica, ruta 
històrica pel centre d’Igua-
lada. Acte seguit, un sopar 
al Local del Barri de Xauxa. 

Dissabte és el dia de més ac-
tivitat. Al matí hi haurà la di-
ada dels Trabucaires i al mig-
dia, el pati Museu de la Pell 
serà l’escenari d’un vermut 
musical amb Míriam Riba i 
Marina Freixas. A la tarda hi 
haurà la tradicional gimcana 
de la Fura del Faustet (amb la 
participació de caus, corals 
i esplais de la ciutat), a les 
set hi haurà la manifestació 
per als espais de les entitats 
i a l’hora de sopar hi haurà 
menú de llegum i karaoke, 
també al Museu de la Pell, 
amb actuació de Protons i 
Pd’s fins que s’acabi la nit.
Al cartell de la manifesta-
ció hi ha més de vint enti-
tats donant suport a l’acte. A 
través de les xarxes socials 
han fet públic un vídeo on 
diferents entitats expliquen 
el perquè del “feu-nos lloc”. 
“L’acte és la conseqüència 
de la situació que pateixen 
moltes entitats, entre d’al-
tres, caus i corals de la ciu-
tat”, expliquen.

REDACCIÓ / LA VEU

Igualada pel clima orga-
nitza una nova jornada 
de neteja al riu Anoia 

per demà dissabte a partir de 
les 11 del matí.
“El riu continua brut pels 
abocaments que es fan al 
clavegueram i perquè les 
administracions no prenen 
les mesures necessàries a les 
sortides dels col·lectors” ex-
pliquen.
Per això el voluntariat torna 
a actuar i un cop més es tro-
baran a la passera del riu de 
davant Cal Granotes (ronda 
del Rec amb baixada Sant 
Faust).
Cal portar guants, cubell, 
botes, i pinces si se’n tenen.
Els infants menors han 
d’anar-hi acompanyats.
Per altra banda, a la tarda al 
teatre de l’Ateneu, cinc artis-
tes locals de pintura corpo-
ral es reuniran per realitzar 
en directe pintures sobre els 
cossos de 5 persones mo-
dels voluntàries. L’exhibició 
s’obrirà al públic que vulgui 

observar el procés creatiu de 
15 a 19h i les obres versaran 
sobre els següents temes: 
l’augment de la temperatura, 
l’autosuficiència alimentària, 
la contaminació, les cures a 
la natura i la biodiversitat.

Dissabte d’activitats d’Igualada 
pel Clima

Aquest és un projecte gua-
nyador dels pressupostos 
participatius d’impuls jove i 
les fotografies resultants es 
cediran al moviment Iguala-
da pel Clima com a eines de 
conscienciació.

SARAUTO. IGUALADA - SANT FRUITÓS DE BAGES - Tel.: 93 803 00 00 - 93 877 20 00. www.sarauto.com
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L’any 2019 Àuria Grup 
impulsava la creació 
d’un protocol per la de-

tecció i l’abordatge de possi-
bles situacions d’abús o mal-
tractament a persones amb 
discapacitat, interpel·lant a 
agents comarcals de l’àmbit 
social i de la salut. Es consti-
tuïa el grup motor per donar 
impuls a aquesta iniciativa pi-
onera a la comarca.
Àuria Grup, Apinas, la Fun-
dació Privada GANDHI, el 
Consell Comarcal de l’Anoia 
i Ajuntament d’Igualada, el 
Consorci Sanitari de l’Anoia, 
l’Institut Català de la Salut 
i Althaia- amb el suport de 
Dincat Plena Inclusión- esta-
blien un front comú i trans-
versal per dotar d’un instru-
ment consensuat i inexistent 
�ns al moment.
Un primer pas per al seu des-
plegament va ser l’execució 
d’un pla formatiu per l’abor-
datge d’aquestes situacions 
que pateixen o poden patir 

les persones amb discapacitat 
des de diferents àmbits -jurí-
dic, salut, social i seguretat, 
ètica- des d’una visió global i 
holística.
La pandèmia ho va capgirar 
tot però el grup motor-mit-
jançant el desplegament de 
mitjans telemàtics- està ul-
timant el circuït d’atenció i 
intervenció, la pròpia guia 
d’actuació per a professionals, 
la de�nició del protocol (de-
tecció, prevenció, intervenció 
i recuperació), la identi�ca-
ció dels recursos disponibles, 
l’orientació i els serveis exis-
tents.

L’activisme com a resposta
Si bé l’ONU va aprovar el 
2006 la Convenció de Drets 
de les Persones amb Disca-
pacitat, queda molt camí per 
recórrer. La necessitat de 
protecció enfront de les si-
tuacions de violència i abús 
es continuen produint. La 
igualtat i la no discriminació 
és una assignatura pendent, 
i entitats socials d’arreu del 

territori diàriament lluiten 
per sensibilitzar a la socie-
tat, combatent estereotips i 
prejudicis, educant a través 
de la inclusió, amb l’objectiu 
d’aconseguir la participació 
a la comunitat en igualtat de 
condicions per a totes les per-
sones.
La de�nició del protocol per 
la detecció i l’abordatge de 
possibles situacions d’abús o 
maltractament i la seva in-
corporació als equips profes-
sionals del camp social i de la 
salut, de les administracions i 
ens locals són accions impres-
cindibles perquè les persones 
exerceixin els seus drets i mi-
llorin la seva qualitat de vida.
Perquè una societat inclusi-
va és aquella que garanteix 
el drets de totes les persones. 
La prevenció i la detecció 
d’abús són prioritàries, però 
la carrera de fons rau en el 
dia a dia,  educant i sensibi-
litzant vers la diversitat per 
combatre la lacra social de 
la violència en totes les se-
ves formes.

Front comú per l’abordatge de 
situacions d’abús a persones amb 
discapacitat intel·lectual

REDACCIÓ / LA VEU

Rotary Club Igualada 
ha fet el lliurament a 
Càritas Anoia Segarra 

del xec amb l’import que es 
va recaptar al concert solidari 
d’aquest any i que tenia com a 
objectiu la rehabilitació d’una 
aula de formació que Càri-
tas té a les seves instal·laci-
ons d’Igualada.  Així, l’actual 
president, Toni Font, acom-
panyat del president del curs 
anterior quan es va fer el con-
cert, Joan Mateu i Jaume  So-
lano, macer del Rotary Club 
Igualada van fer entrega d’un 
xec per valor de 8.129 euros.
Montse Roca, directora de 
Càritas Anoia-Segarra, agraïa 
la iniciativa i manifestava que 
amb aquesta donació podran 
rehabilitar la sala amb mate-
rial informàtic, així com amb 
mobiliari adequat. Roca va 
explicar que “la formació és 
una eina que permet millorar 
la nostra acció i contribuir a 

transformar la realitat social i 
ara mateix, la formació passa 
per les noves tecnologies”.
Rotary Club Igualada celebra 
cada Nadal un concert be-
nè�c amb l’objectiu de con-
tribuir en el benestar social 
i econòmic de la ciutat. En-
guany, el concert, que es va 
haver de celebrar al juny per 
la Covid, va anar a càrrec de 
la companyia Neus Mar amb 
la seva obra “Íntimament 
Llach”
Els socis de Rotary són líders 
empresarials i professionals 
en els seus camps, que presten 
servei en les seves comunitats 
i promouen el desenvolupa-
ment de la bona voluntat i la 
pau al món. Els 31.000 clubs 
rotaris, en més de 165 països 
i regions, porten a terme pro-
jectes de servei humanitari 
que inclouen la mitigació de 
la pobresa i la fam, la millo-
ra de la salut i l’educació, i la 
protecció del medi ambient 
en l’àmbit mundial i local.

El Rotary Club fa 
entrega de 8.129 euros a 
Càritas

FESTA D'EXALUMNES DEL COL·LEGI MARE DEL DIVÍ PASTOR, 
28 DE NOVEMBRE DEL 2021

Després de l'impàs del 2020, des de la comissió d'exalumnes del Col·legi Mare del Diví 
Pastor volem fer públic que aquest any reprenem la celebració del nostre tradicional 
"esmorzar de germanor", un dia de les exalumnes que ens convoca, una vegada més, 
per al proper diumenge 28 de novembre, a les dependències del col·legi, partici-
pant-nos a les 10:00 d'una cerimònia religiosa; i, a les 11:00, del nostre tradicional 
"esmorzar de germanor". Tot en un acte en què hi haurà, com sempre, un obsequi per 
a cada una de les assistents, i un sorteig amb regals per a totes.

Preu: 10 euros.

Venda anticipada i imprescindible de tiquets: de dilluns a divendres, de 9:30 a les 12:45 
o bé de 15:15 a les 18:00 hores, a la porteria del col·legi; i �ns el dia 24 de novembre.

Us esperem a totes, amb moltes ganes!

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

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



  | 15Divendres, 12 de novembre de 2021

Anuncia’t amb nosaltres i fes-te visible a la comarca!

T’oferim diferents canals de comunicació:

I també en els diferents espais publicitaris:

És una pàgina web que reuneix tots els cotxes de km0 i de segona mà 
amb un sol clic. 

És la primera plataforma de la comarca que aglutina ofertes de feina i 
cursos de formació. Anuncia’t-hi!

Contacta amb nosaltres sense compromís 
i t’orientarem de la millor manera possible a donar més visibilitat el teu negoci. 

Comencem?
publicitat@veuanoia.cat 621 28 50 55 

Cinema Autobusos Monitors

D’àmbit informatiu i divulgatiu per al públic en general,                        , en edició 
paper o                                en format digital i totes les seves xarxes.

Necessites 
anunciar-te 
aquest Nadal?

A Publicacions Anoia S.L. t’ajudem a crear
la campanya que més s’adapti al teu negoci,

per Nadal i durant tot l’any!
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CCOO va organitzar una as-
semblea al Museu del Pell 
d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia, el passat divendres 5 
de novembre, amb més de 60 
representants dels treballa-
dors i treballadores de dife-
rents empreses i sectors pro-
ductius de la comarca.
L’acte va abordar les impor-
tants negociacions que s’han 
de desenvolupar dintre del 
marc del diàleg social, com 
la derogació de la reforma 
laboral o la segona fase de la 
reforma del sistema públic 
de pensions. Hi van interve-
nir Alfred Simó, coordinador 
comarcal CCOO Anoia, Cris-
tina Torre, secretària d’Acció 
Sindical de CCOO Catalunya 
i Josep Maria Romero, secre-
tari general de CCOO Baix 
Llobregat, Alt Penedès, Anoia 
i Garraf. 
Els parlaments van situar els 
dos grans objectius d’aques-
ta campanya reivindicativa: 
la millora dels salaris, espe-

cialment el més baixos, i la 
defensa dels serveis públics. 
També van reforçar idees so-
bre la millora de les condici-
ons laborals de les persones  
treballadores i de la qualitat 
de vida per a la ciutadania, 
com l’augment del salari mí-
nim interprofessional, la ne-
cessitat de derogar la reforma 
laboral, el reforç del sistema 
de salut, la baixada de ràtios 
a l’educació, la millora dels 
serveis socials, la consolida-
ció del sistema de pensions o 
l’impuls i la transformació del 
sistema productiu. 
Els tres membres de la pri-
mera força sindical de l’Ano-
ia també van tractar l’actual 
situació de l’atur, que afecta 
sobre tot a dones i a joves, 
l’emergència energètica, amb 
preus de la llum i del gas que 
colpegen especialment les 
persones en risc d’exclusió 
social, la situació de la polí-
tica industrial, i la necessitat 
d’avançar en el dret a l’habi-
tatge, com a grans reptes so-
cials a la comarca. 

Comissions Obreres 
celebra l’assemblea al 
Museu de la PellREDACCIÓ / LA VEU

La Unitat de Ciutadania 
i Convivència del de-
partament de Benestar 

Social i Atenció a la Ciutada-
nia del Consell Comarcal de 
l’Anoia ha presentat el nou 
document estadístic, corres-
ponent a l’any 2020, que re-
cull els perfils demogràfics 
de Catalunya, l’Anoia i els 
municipis de la comarca.
L’informe pretén ser una 
eina per afavorir el coneixe-
ment de la població de la co-
marca i el disseny de políti-
ques municipals i comarcals 
atenent a les variables de la 

nacionalitat, el sexe i l’edat, 
tenint en compte l’evolució 
de la població empadronada 
en els deu anys anteriors.
Enguany, el document in-
corpora dades relatives a 
l’alumnat matriculat al curs 
2020-2021, la distribució de 
la població segons lloc de 
naixement, el saldo vege-
tatiu i el saldo migratori de 
cada municipi.
L’any 2020, la població to-
tal de l’Anoia va augmentar 
en 2.286 persones respec-
te de l’any 2019, 1.372 de 
les quals, eren estrangeres. 
Aquestes xifres revelen la 
tònica ascendent d’arribada 

de ciutadania estrangera que 
es va iniciar l’any 2018 i que 
havia estat decreixent des 
de l’any 2012 fruit de la crisi 
econòmica.
Actualment, la comarca de 
l’Anoia es situa en un 9,3% 
de població estrangera em-
padronada, lluny de la mit-
jana de Catalunya que es 
troba en un 16,2%.
L’informe es pot veure a 
l’apartat de l’Observatori de 
les Migracions de la pàgina 
web del Consell Comarcal 
de l’Anoia, www.anoia.cat, 
on també es poden consultar 
els informes anuals des de 
l’any 2010.

El Consell Comarcal publica l’informe 
estadístic sobre les migracions
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La Unitat de Recerca de 
l’ICS Catalunya Cen-
tral participa en un 

nou estudi col·laboratiu per 
entendre els mecanismes 
immunopatogènics de la 
covid-19 persistent i avalu-
ar l’efecte i la duració de les 
vacunes contra la covid-19 
sobre els símptomes. Set-
ze pacients de la Catalunya 
Central participen en la in-
vestigació que arrenca avui 
al CAP Sant Joan de Vilator-
rada. La doctora Anna Ruiz 
Comellas lidera l’estudi, per 
part de l’ICS a la Catalunya 
Central, que durarà dos anys 
durant els quals es faran set 
extraccions de sang als par-
ticipants.
En l’estudi hi participaran 
300 persones d’arreu de Ca-
talunya i mobilitzarà inves-
tigadores i investigadors de 
l’Institut Universitari de Re-
cerca en Atenció Primària 
Jordi Gol i Gurina (IDIAP-
JGol), l’Institut Català de la 
Salut (ICS), l’Institut de Salut 
Global de Barcelona (ISGlo-
bal) i del Vall d’Hebron Ins-
titut de Recerca (VHIR). 

Què és la covid-19 persis-
tent?
La covid-19 persistent és la 
nomenclatura que s’ha fet 
servir per anomenar els ca-
sos de pacients amb símp-
tomes de durada superior a 
les 4 setmanes des de l’inici 
de la malaltia. La probabili-
tat de desenvolupar covid-19 

persistent no està relaciona-
da amb la gravetat de la ma-
laltia, però s’estima en fins 
a un 10% dels pacients. El 
perfil de covid-19 persistent 
correspon fonamentalment a 
una dona menor de 45 anys, 
que durant la infecció no va 
requerir hospitalització i que 
conviu amb els símptomes 
mesos després del contagi.

Possibles causes de la co-
vid-19 persistent
Hi ha diverses hipòtesis so-
bre les causes de la covid-19 
persistent. Una podria ser 
que el virus o bé proteïnes 
del virus persisteixin en de-
terminades zones del cos 
produint una resposta infla-
matòria. Una altra hipòtesi 
és que hi hagi una resposta 
inflamatòria molt forta a la 
infecció que danyi diferents 
teixits i també podria ser 
que es produeixin anticos-
sos autoimmunes que po-
drien estar atacant diferents 
teixits del cos.

Efecte de la vacunació en les 
persones amb COVID-19 
persistent
Es creu que les vacunes contra 
la covid-19 podrien ajudar al-
gunes persones amb covid-19 
persistent, disminuint-ne la 
intensitat dels símptomes. No 
se sap si totes les vacunes actu-
als tindrien un efecte bene�ci-
ós potencial, quant de temps 
duraria aquest efecte i quins 
en serien els mecanismes.
En un estudi previ col·labo-
ratiu de l’IDIAPJGol, el Col-
lectiu d’Afectades i Afectats 
persistents per la covid-19 i 
l’Institut Català de la Salut, 
amb més de 2.000 persones, 
es van de�nir els per�ls clí-
nics de la covid-19 persistent i 
la seva relació amb la qualitat 
de vida.  La recerca actual s’es-
tà duent a terme en col·labo-
ració amb el col·lectiu d’Afec-
tades i Afectats Persistents 
per la covid-19 a Catalunya, 
que està �nançada per la Fun-
dació Privada Daniel Bravo 
Andreu.

Un estudi analitza l’efecte de la 
vacunació en persones amb covid-19 
persistent
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E l passat dijous dia 4, 
a la sala les Golfes del 
Teatre de l’Aurora, es 

va poder escoltar el testimo-
ni de Lamine Bathily, por-
taveu del Sindicat Popular 
de Venedors Ambulants de 
Barcelona.
Després de la presentació 
del context per part de Jordi 
Via, que ha estat responsa-
ble del Comissionat d’Eco-
nomia Social i Solidària de 
l’Ajuntament de Barcelona, 
el Lamine va explicar la dura 
realitat amb què es troben 
les persones que arriben al 
nostre país i, per llei, hi han 
de sobreviure durant tres 
anys de manera il·legal per 
tal de poder començar a tra-
mitar un permís de treball, 
que només obtindran quan 
una empresa es comprome-
ti a contractar-los durant un 
any a jornada completa. Per 
aquest motiu, molts inten-
ten sobreviure amb la venda 
ambulant i són víctimes de 
la persecució i la precarietat. 
L’any 2015, amb l’ajuda d’al-
gunes persones autòctones, 

van aconseguir organitzar-se 
com a sindicat i crear un 
taller per fabricar produc-
tes propis i una botiga per 
vendre’ls legalment, amb la 
marca Top Manta. D’aques-
ta manera, de mica en mica, 
poden anar regularitzant la 
situació de molts d’ells i tam-
bé, tots junts, fer front a la 
persecució i el racisme.
De l’exposició del Lamine 
cal destacar la gran solida-
ritat que hi ha entre els ma-
teixos manters, que es consi-
deren una família i s’ajuden 
per pagar les multes i com-
prar el material, si cal, i es 
defensen mútuament quan 
són víctimes d’agressions. La 
conclusió de l’acte va ser que 
cal aconseguir que tothom 
pugui “viure” al nostre país, 
i no només “sobreviure”. 
Abans de marxar, els assis-
tents que volien van poder 
veure i adquirir alguns dels 
productes que ells mateixos 
dissenyen i fabriquen.
Aquest acte va ser organit-
zat per Igualad’Acull, amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Igualada i el Teatre 
de l’Aurora.

L’Aurora escolta la dura 
realitat dels manters



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Insectes, les noves fonts 
de proteïna animal en alimentació

Pregunta: ¿se contempló el precio?, es decir, si dos productos que son 
iguales y en la elaboración de uno se contamina el 5% más que en 
la del otro pero el precio de ese es el 5% menor, ¿cuántas personas 
preferirán el que menos contamina?

Avui es fa públic un dels projectes + il·lusionants dels darrers mesos: 
GASGAS continuarà a #Catalunya, evitant així la seva deslocalització. 
Serà la 1a fàbrica del grup fora d’Àustria. Una nova planta a #Terrassa, 
que crearà 40 llocs de treball en fabricació i centre d’R+D.

Hipra, amb seu a Girona, inicia de manera inminent la nova fase 
d’assajos de la seva vacuna contra la #covid-19 https://amp.rtve.es/televi-
sion/20211108/busquen-voluntaris-assaig-hipra/2218721.shtml

Els ajuntaments ja han posat el crit al cel.
“La indústria cada cop està més sensibilitzada en 

la recerca de noves fonts de proteïna alternati-
ves per a l’alimentació humana i animal”.

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

Plusvàlua

Com ja us he vingut comen-
tant en algun article anteri-
or, a tenor de les previsions 

de l’Organització de les Nacions Unides 
per l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) pel 
que fa al creixement de la població mun-
dial, no ens fa ser molt optimistes quant a 
la disponibilitat de proteïna animal per al 
consum humà. Això, lligat a un augment 
del seu consum, fa que cada cop més s’ha-
gin de cercar solucions innovadores per 
poder garantir el seu subministrament. 

És per això que la indústria cada cop 
està més sensibilitzada en la recerca de 
noves fonts de proteïna alternatives per 
la alimentació humana i animal. Una de 
les noves fonts de proteïna que cada cop 
esta tenint més ressò tant per l’alimenta-
ció animal com humans, són els insectes. 
Comparativament amb la proteïna ani-
mal procedent de l’activitat ramadera, els 
insectes presenten un elevat contingut de 
proteïnes, aminoàcids essencials i àcids 
grassos molt similars als que podem tro-
bar en el peix, això com d’altres micronu-
trients. 

Per tot això, i lligat a que cada cop hem 
d’apostar més per sistemes de producció 
sostenibles, que tinguin en compte l’ús 
racional de recursos així com apostin per 
l’encomia circular, fa que la cria d’insectes 
es vegi com a una opció viable i de creixe-
ment a nivell europeu. La cria d’insectes 
tant per al consum humà com animal dei-
xa una petjada ecològica menor, sobretot 
en comparació de la ramaderia convenci-
onal, doncs necessiten molta menys aigua 
per quilo de proteïna produïda, produei-
xen menys gasos d’efecte hivernacle i les 
granges d’insectes ocupen menys espai, 
generant també menys residus. 

La regulació cada cop està avançant més 
ràpid,  ja que des de FAO s’estan aprovant 
noves espècies per la cria d’insectes tant 
per alimentació animal com d’altres aptes 

La informació en l’actualitat és 
en el moment, tant del dia a dia 
com del que pot passar, però 
sempre hi ha notícies que ens 

agafen desprevinguts, com l’erupció del 
volcà de Palma  Cumbre Vieja o, la més 
nova, la resolució del Tribunal Constitu-
cional (TC) sobre la plusvàlua, a la qual 
em referiré.

El TC va anunciar el passat 26 d’octubre 
l’esborrany que declarava nuls de l’Art. 
107 els punts 1, 2.a) i el 4 del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes locals. 
És a dir, que anul·lava l’impost de la plus-
vàlua municipal.

Els ajuntaments ja han posat el crit al cel, 
aquest impost els representa uns ingres-
sos de 2.500 milions d’euros.  

La plusvàlua es paga quan hi ha un canvi 
de titularitat d’un terreny urbà en què hi 
ha construït un habitatge per venda, do-
nació o herència. 

Quan es ven un immoble, és el venedor 
el qui paga l’impost; en una donació és 
el que rep l’immoble el que liquida l’im-
post; i en una herència són els hereus 
els que han de pagar l’impost. Es cal-
cula sobre el valor cadastral, en el qual 
s’apliquen unes taxes de revaloració que 
estableixen els ajuntaments pel nombre 
d’anys que s’ha tingut l’immoble per 
obtenir la base imposable, sobre la que 
s’aplica el tipus impositiu �xat per l’ajun-
tament que, com a màxim, serà del 30%.

per a l’alimentació humana.

Són diverses les iniciatives que estan tre-
ballant en aquest àmbit, investigant en 
nous formulats de proteïnes d’insectes, 
superant les barreres restants per aug-
mentar la viabilitat econòmica de la cade-
na de valor dels insectes i obrint mercats. 
Una d’aquestes iniciatives es el projecte 
Susinchain (Horizon 2020), on hi parti-
cipa el Centre Tecnològic d’Excel·lència 
Leitat, que té l’objectiu de provar, pilotar 
i demostrar tecnologies, productes i pro-
cessos desenvolupats recentment. Mes 
concretament des de la unitat de recerca 
de Leitat a Vilanova del Camí, han desen-
volupat una nova tecnologia enzimàtica 
seguida de centrifugació per extreure’n 
els greixos maximitzant la recuperació de 
proteïna per la producció de farines que 
seran formulades en pinsos.  

Totes aquestes iniciatives proporciona-
ran el coneixement i les dades neces-
sàries perquè els actors de la cadena de 
valor dels insectes disminueixin el preu 
de cost dels productes per a insectes, 
processin els insectes de manera més 
e�cient i comercialitzin aplicacions de 
proteïnes d’insectes en pinsos i en die-
tes humanes regulars que siguin segures 
i sostenibles. Això obrirà el camí per a 
una major ampliació i comercialització 
del sector europeu d’insectes, que es 
traduirà en una substitució de proteïna 
animal per proteïna d’insectes d’un 10% 
en pinsos i un 20% en dietes humanes, 
i un augment de mil vegades tant en els 
volums de producció com en llocs de tre-
ball el 2025.

El TC també ha deixat clara la impos-
sibilitat de la reclamació retroactiva de 
l’impost liquidat, excepte els que tenen 
una reclamació oberta, i els que tenen 
pendent pagar el tribut poden sol·licitar 
un aplaçament a l’espera de conèixer el 
nou sistema en el que treballa Hisenda. 

Però, tal com avança El Adelantado de 
Segovia, el col·lectiu de tècnics del Mi-
nisteri d’Hisenda (Gestha) s’oposa  a la 
supressió de l’impost sobre la plusvàlua 
municipal, i proposa un nou impost 
municipal de plusvàlues dels terrenys 
-urbans i rústics- que es determini per la 
diferència entre el valor d’adquisició i de 
transmissió del sòl.

Gestha explica que seria un impost di-
recte, de caràcter real, objectiu, no pe-
riòdic, de titularitat municipal i de ca-
ràcter potestatiu. El desenvolupament 
reglamentari del nou impost seguirà les 
ordenances �scals que aprovin els ajun-
taments,  tal com està con�gurat en l’ac-
tualitat.

Així mateix, suggereixen que la plusvà-
lua es calculi segons les regles de l’IRPH 
o de l’Impost de Societats i que la dife-
rència positiva s’apliqui al percentatge 
que representa el valor cadastral del sòl 
sobre el valor cadastral total. D’aquesta 
forma, la base imposable serà sempre 
una plusvàlua del sòl, i no s’exigirà el tri-
but si la diferència és negativa.

Sigui com sigui, es continuarà pagant. 

“La indústria cada cop està més sensibilitzada en 

Joan Roig
Business Development Manager LEITAT Anoia
@joanroigtarga

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

Albert Tossal Camps @alberttossal

Òmnium Cultural @omnium

marc @marcianuebri

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

Daniel Macia Marti @Macia_daniel

Oriol Panadès @OriolPanades

Dario Castañé @darccio

Seria interessant que en les zones blanques i ta-
ronges d’aparcament de @ajigualada hi hagues-
sin punts de recàrrega per a cotxes elèctrics,així 
es fonamenteria l’ús d’aquests i la solució als 
propietaris de poder carregar-los. @mikelvives

30 anys de la mort de l’escriptora i periodista 
Montserrat Roig “Si em pregunten per què es-
cric en català se m’acuden tres raons: primer, 
perquè és la meva llengua; segon, perquè és una 
llengua literària; i, tercer, escric en català perquè 
em dóna la gana”

avui em volien vacunar de la grip com si no cone-
gués exactament el que busquen les èlits mundials 
amb les vacunes: que no em posi malalt i vagi a 
treballar

Calen més polítics amb valors i conviccions fer-
mes, com Trias i Peitx, i menys mesquins, me-
diocres i apro�tats. #SchindlerCatalàTV3

Si estem el cas a #Igualada i de bon matí, po-
dem veure els vol espectacular dels Estornells. 
Aquest matí de pluja al passeig ha estat tot un 
espectacle.

No deixeu de somriure mai mentre feu alguna 
cosa que us agrada.

#SomriureÉsInvoluntari

Consell: no contribuïu a l’explotació. Gent fent 
compres en 2 minuts, sense importar el nombre 
de productes, i d’altres corrent per entregar-ho 
en 8 minuts.

És insostenible treballar a aquest ritme.

www.veuanoia.cat

3 Igualada Comerç rep un dels 
Premis Nacionals de Comerç1 Aquest és el gest de socors 

per identificar violència 
masclista

2 Igualada instal·larà noves 
càmeres de videovigilància 
al polígon de Les Comes

xarxes: El més llegit

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

Tinc vint-i-tres anys i he viscut a Igualada 
des dels setze. Vaig passar la meva infància 
i primera adolescència a una masia enmig 
del bosc, a Orpí, amb els meus pares, la meva 
germana i els meus dos germans. La meva 
família es dedica a la música professionalment 
des de fa quatre generacions i no recordo 
cap moment de la meva vida en què no 
rebés classes o formés part d’algun projecte 
musical. Des de ben petita he passat per 
estils com el clàssic, el folk i els darrers anys 
jazz i modern, tot i que encara avui dia em 
sorprèn la necessitat de classi�car els sons. He 
estudiat Humanitats a la Universitat Pompeu 
Fabra amb l’especialitat de literatura i treballo 
de professora de violí i música a diferents 
centres. Entre els projectes dels quals he 
tingut l’honor de formar part, destaco @Xillona, de versions, i @JaharmonyandtheSoulRebels, 
de Reggae Roots, ambdós sorgits a Igualada; en el dia d’avui soc als grups @Naivenights i 
@KaraokesBand. Però el meu projecte més personal actualment és amb @�ingsand�owers, 
grup amb el qual toquem cançons pròpies que porto component des del con�nament. Estem 
preparant un disc que pretenem presentar el 2022.

@ruralgraf @reivaxmp @cava_culla

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
Queda anul·lat el Pla Director després de la consulta amb entitats locals per trobar alternatives 
de desenvolupament més sostenibles i respectuoses amb l’entorn i els seus habitants.

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

ANOIA / LA VEU

Piera ha estat l’escena-
ri de la presentació 
del programa Acció de 

Millora de la Competitivitat i 
Regeneració del Talent Agro-
alimentari de l’Anoia, impul-
sat pel Consell Comarcal de 
l’Anoia, en el marc del projec-
te Treball, Talent i Tecnologia 
(TTT) de la Diputació de Bar-
celona.
La jornada va comptar amb 
la presència de la diputa-
da presidenta de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç de la Di-
putació, Eva Menor, del vice-
president primer del Consell 
Comarcal, Jordi Cuadras, i 
de l’alcalde de Piera, Josep 
Llopart. S’hi va presentar el 
projecte TTT i, a continuació, 
l’esmentat programa, acom-
panyat d’una xerrada sobre 
innovació i talent en el sector 
agroalimentari.
L’Anoia és una comarca on 
l’entorn rural hi és ben pre-

sent. Al territori actualment 
s’estan desenvolupant pro-
jectes de futur dins el sector 
agroalimentari, com són el 
Parc Rural del Montserrat i 
el Parc Agrari de la Conca 
d’Òdena, amb un sector agro-
alimentari que viu uns mo-
ments de canvi de model im-
portants, de manera que és el 

El Consell Comarcal i la Diputació treballen per a impulsar i 
millorar la competitivitat del sector agroalimentari de l’Anoia

moment d’obtenir un conei-
xement de la cadena de valor 
del sector per tal d’analitzar 
l’univers d’empreses, conne-
xions i oportunitats que es 
poden generar ampliant la in-
teracció entre elles.
I és en aquest entorn que neix 
el programa Acció de Millora 
de la Competitivitat i Regene-
ració del Talent Agroalimen-
tari de l’Anoia, amb un seguit 
d’actuacions per a millorar la 
competitivitat de les empre-
ses i capacitar-les en la seva 
digitalització. Alhora, es vol 
apostar per fer possible el 
canvi generacional del talent 
i crear noves oportunitats de 
treball, motivant els més joves 
a conèixer aquest sector. La 
iniciativa agrupa 22 munici-
pis de la comarca i la lidera el 
Consell amb la col·laboració 
de l’ens provincial.

Jordi Cuadras afirma que 
“volem una comarca amb 
una economia diversa on el 
sector primari, secundari i 
terciari siguin protagonistes 
del nostre teixit econòmic. 
El govern del Consell tenim 
molt clar que necessitem un 
sector agroalimentari potent 
perquè d’ell en depèn bona 
part de la nostra alimentació 
de proximitat, també la cura 
del nostre paisatge i també 

la viabilitat de molts muni-
cipis que han de fer front al 
fenomen del despoblament. 
Ara bé, som conscients que 
això no es pot contraposar 
mai a l’aposta que hem de 
fer també per la indústria i 
a la convicció de voler ser 
una comarca industrial. Al 
nostre territori hi cap tot i 
ho necessitem tot, per donar 
oportunitats a les 7.418 per-
sones que no tenen feina”.
La iniciativa forma part del 
projecte Treball, Talent i 
Tecnologia de la Diputació 
de Barcelona, que vol pro-
moure el treball digne, la mi-
llora competencial del talent 
local i el creixement econò-
mic sostenible a través de la 
tecnologia. Impulsa la tecno-
logia i l’acompanyament a la 
transició digital de persones, 
empreses i institucions cap 
a un model socioeconòmic 
sostenible, inclusiu, compe-
titiu, solidari i igualitari.
Eva Menor destaca que 
“aquest projecte que es de-
senvolupa a l’Anoia, junta-
ment amb els altres 66 que es 
fan a tota la província i que 
integren el programa Tre-
ball, Talent i Tecnologia, ser-
viran per crear oportunitats 
de creixement econòmic, 
amb la transformació digi-
tal com a palanca de canvi”. 
“Un programa amb el qual 
confiem hi participin més de 
2.600 empreses i on més de 
3.000 persones puguin tenir 
accés a una nova feina”, afe-
geix la diputada.

Presenten l’Acció de 
Millora de la Compe-
titivitat i Regeneració 

del Talent Agroali-
mentari de l’Anoia, 

emmarcada en el pro-
jecte Treball, Talent i 

Tecnologia (TTT)

La restauració del Castell 
de la Tossa rep una menció 
especial dels Premis 
Catalunya Construcció

MONTBUI / LA VEU

El jurat de la XVIII edi-
ció dels Premis Cata-
lunya Construcció ha 

triat les 8 candidatures que 
rebran el Premi Catalunya 
Construcció 2021 en les seves 
5 categories professionals. En 
la categoria de Rehabilitació 
Patrimonial, hi ha una men-
ció especial per a la Restau-
ració del Castell de la Tossa a 
Santa Margarida de Montbui. 
El nombre total de candida-
tures presentades en aquesta 
edició ha estat de 101, el jurat 
en va fer una primera selecció 
de la qual en va escollir les 17 
que �nalment han optat als 
premis. L’objectiu d’aquests 
premis que convoca el Col·le-
gi d’Aparelladors de Barcelo-
na (CAATEEB) és reconèixer 

l’esforç dels equips de profes-
sionals i empresaris que, amb 
el seu treball, contribueixen a 
millorar la qualitat, la gestió, 
la sostenibilitat, la innovació 
i la seguretat de la construc-
ció. Els premis compten amb 
el suport del Consell de Col-
legis d’Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics de Catalunya i 
d’Arquinfad.

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena 
ha engegat el projecte 
Poble Segur amb l’ob-

jectiu de conèixer els punts 
més insegurs del municipi, 
dins de la campanya de sen-
sibilització, prevenció i er-
radicació de la violència de 
gènere organitzada per les 
Àrees d’Igualtat i de Serveis 
a les Persones. Aquest mes el 
projecte començarà al nucli 
d’Òdena i es preveu dur-lo a 
terme a la resta de nuclis del 
municipi abans del 8M, Dia 
Internacional de les Dones.
Per identi�car els punts més 
insegurs s’ha creat una en-
questa en línia que demana si 
el veïnat se sent segur cami-
nant sol de nit, els punts que 
li generen més inseguretat 
i el motiu que l’hi provoca. 
També pregunta si la per-
sona resident evita aquests 
punts o si deixa de fer algu-
na activitat per inseguretat o 
per por de trobar-se’ls al seu 

recorregut. Finalment s’inte-
ressa per saber si ha utilitzat 
estratègies pròpies d’auto-
defensa caminant pel carrer 
-com anar amb les claus a la 
mà o fer veure que parles per 
telèfon- i per si ha patit algun 
tipus d’assetjament pel carrer, 
sigui per �oretes, comentaris 
o mirades no desitjades o per 
persecucions, tocaments o 
acorralaments, entre d’altres.
Dimarts dia 16 tindrà lloc la 
presentació del projecte en 

una reunió al Centre Frater-
nal a les 19 h. I dimecres 24 es 
farà una sortida exploratòria 
en què es recorreran els punts 
que s’han recollit que generen 
inseguretat o por. El punt de 
sortida serà la plaça Major a 
les 19 h.
L’ajuntament fa una crida a 
tots els odenencs i odenen-
ques a participar en l’enques-
ta. Totes les aportacions se-
ran clau per dibuixar el mapa 
d’un Poble Segur.

Òdena vol conèixer els punts més 
insegurs a través del projecte Poble Segur

ÒDENA / LA VEU

La Diputació de Barcelo-
na ha realitzat un estudi 
d’optimització energè-

tica del Centre cívic d’Òdena, 
un edi�ci aïllat de dues plantes, 
amb totes les façanes exteriors, 
construït l’any 1991, on també 
s’hi ubica el consultori mèdic. 
L’objectiu del treball, que ha 
estat lliurat a l’Ajuntament, 
és avaluar el comportament 
energètic de l’edi�ci i de�nir 
propostes d’estalvi valorades 
tècnica, energètica i econòmi-
cament, plantejant la seva apli-
cació en diverses fases.
Les mesures proposades en 
l’estudi inclouen des de pro-
postes de gestió i baixa in-
versió com l’optimització de 
la potència contractada, la 
monitorització per reduir els 
consums base de l’edi�ci, la 
substitució de la il·luminació 
actual per il·luminació Led, 
més e�cient, i la instal·lació 
de vàlvules termostàtiques als 
radiadors.
L’estudi també proposa altres 
mesures de més inversió com 
la instal·lació de plaques foto-
voltaiques a la coberta de l’edi-
�ci i la substitució del sistema 

de calefacció actual de caldera 
de gas per una de biomassa. 
Finalment, també s’afegeix 
una mesura de reducció dels 
guanys per radiació solar, mit-
jançant la instal·lació de pro-
teccions a les obertures sud de 
l’edi�ci.
El treball analitza el cost de 
les propostes plantejades, que 
en conjunt sumen 56.200 eu-
ros, i el període de retorn de 
la inversió. Així, es planteja 
un full de ruta que proposa 
aplicar les mesures de mane-
ra progressiva a mesura que 

es van obtenint estalvis de les 
mesures ja aplicades- L’esce-
nari proposat té un període 
de retorn global de la inversió 
de 15 anys i els estalvis acu-
mulats a 20 anys serien de 
l’ordre de 50.000 euros.
Juntament amb aquest estudi 
s’ha realitzat la certi�cació i 
tramitació de l’etiqueta ener-
gètica de l’edi�ci. Amb aquest 
treball el municipi disposa 
d’un document de guia per 
aconseguir un equipament 
més e�cient energèticament i 
amb més confort tèrmic.

Estudi d’optimització energètica del 
Centre cívic d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena 
va aprovar, per unani-
mitat, una moció per 

reclamar al departament de 
Salut de la Generalitat de Ca-
talunya la recuperació de l’ho-
rari d’abans de la pandèmia als 
dos consultoris mèdics,  el del 
Pla d’Òdena i el del nucli urbà.  
El text el van presentar conjun-
tament els tres grups munici-
pals, Fem Òdena, PSC-Òdena 
Progrés  i ÒAF-Òdena a Fons, 
en el Ple ordinari del dijous 4 
de novembre.
Arran de la Covid-19 es van 
tancar molts consultoris lo-
cals i es van reorganitzar els 
serveis que es prestaven en 
aquests centres. A Òdena es va 
centralitzar l’atenció primària 
a la Pobla de Claramunt i pe-
diatria, a Vilanova del Camí. 
Actualment, però, la situació 
encara no s’ha normalitzat. 
Per això,  tots els grups muni-
cipals del Consistori odenenc 
reclamen al departament de 
Salut recuperar l’atenció pre-
sencial en els dos consulto-
ris amb l’horari d’abans de la 
pandèmia, que eren cinc dies 
en ambdós centres. Ara com 
ara, el del Pla d’Òdena només 
està obert un dia a la setmana 
i al del nucli urbà si que s’han 
recuperat els cinc dies que hi 
havia abans.
En el text de la moció també 
es  demana que es torni a tras-
lladar el servei de l’Anoia Ru-
ral a una localitat més cèntrica 
(abans estava a Igualada) per-
què la població no s’hagi de 
traslladar a la Pobla de Clara-
munt els dies festius, com pas-
sa ara. A més d’aquests punts, 
se sol·licita a la Generalitat 
que tingui en compte, alhora 
de plani�car qualsevol servei, 
les di�cultats afegides per la 
manca de transport públic 
entre els municipis afectats, 
especialment greus en el cas 
d’Òdena. També s’acorda de-
manar que la Generalitat tre-
balli per millorar, en general, 
el servei d’atenció primària en 
l’àmbit de l’Anoia Rural.

Una reclamació de fa temps
A principi de setembre de 
2020, un grup de veïns i veï-
nes d’Òdena van recollir 500 
signatures per exigir al depar-

tament de Salut l’obertura dels 
dos consultoris amb l’horari 
d’abans de la crisi sanitària. La 
Generalitat va anunciar el res-
tabliment del servei per �nal 
de setembre d’aquell mateix 
any a les localitats que inte-
gren l’Anoia Rural.
Tot i això, la reobertura no va 
ser total. El consultori del Pla 
d’Òdena només prestava, i en-
cara presta, atenció un dia a 
la setmana i el del nucli urbà,  
tres. El servei de pediatria es 
donava, i encara se segueix 
donant, al CAP de Vilanova 
del Camí. A aquesta situació, 
calia i cal afegir la manca de 
transport públic, que afecta 
sobretot els col·lectius més 
vulnerables, com gent gran o 
sense possibilitats de conduir.

Es congelen les ordenances 
�scals
El ple de l’Ajuntament d’Òde-
na va aprovar congelar les or-
denances �scals per al 2022. 
Després de negociar amb la 
resta de grups municipals del 
consistori, l’equip de govern 
Fem Òdena, va decidir, a pe-
tició dels grups PSC Òdena 
Progrés i Òdena a Fons, no 
apujar com tenia previst amb 
un 1,5 per cent, ni la taxa de 
recollida de residus ni de l’Im-
post de Béns Immobles (IBI) 
i mantenir els imports de les 
taxes i impostos municipals.
El text aprovat només inclou 
algunes modi�cacions de ca-
ràcter tècnic, com l’ampliació 
dels mitjans a través dels quals 
els veïns es poden relacionar 
amb l’administració munici-
pal en general, i en particu-
lar s’ha afegit la possibilitat 
de comunicació a través de 
videoconferència per tractar 
procediments d’aplicació dels 
tributs. També s’han fet mo-
di�cacions al text referents 
al percentatge de reducció de 
les sancions derivades d’ac-
tes amb acord i de pagaments 
fets dins del termini establert, 
i s’ha clari�cat i actualitzat la 
redacció sobre els interessos 
de demora en casos de devo-
lució improcedent.
Amb l’aprovació de les orde-
nances que entraran en vigor 
al gener 2022 l’equip de govern 
ja ha començat a treballar en 
l’elaboració del pressupost del 
pròxim exercici.

L’Ajuntament d’Òdena 
reclama recuperar l’horari 
pre-pandèmia dels dos 
consultoris mèdics
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LA POBLA DE C. / LA VEU

La Pobla de Claramunt 
aplega entre els seus 
veïns i veïnes persones 

amb una activitat destacada 
dins dels àmbits artístics o 
del coneixement. Amb la vo-
luntat de posar de rellevàn-
cia el talent local i, alhora, 
oferir una proposta cultural 
d’interès per al conjunt de la 
ciutadania, l’Ajuntament posa 
en marxa el primer cicle de 
Conferències Km 0. En total 
són tres les xerrades progra-
mades a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal entre els pròxims dies 
18 de novembre i 19 de maig 
del 2022.

“Ciència, comunicació en 
acció!”
La primera de les cites anirà a 
càrrec de la biòloga ambien-
tal i tècnica en comunicació 
cientí�ca, Marina Torres, que 
oferirà sota el nom “Ciència, 

comunicació i acció!” una 
xerrada sobre la di�cultat de 
fer arribar al públic en gene-
ral les notícies sobre temes ci-
entí�cs i que aquestes siguin 
més accessibles. La mateixa 
Torres destaca que “el canvi 
climàtic, volcans en erupció, 
una pandèmia, inundacions, 
contaminació… En moltes 
ocasions, hem necessitat que 
els cientí�cs i les cientí�ques 
ens ajudin a entendre què 
està passant al nostre voltant 
i com podem actuar”.

Altres conferències
Pel que fa a la resta del ci-
cle, aquest es completa el 
17 de febrer amb en Xavier 
Medina, autor del llibre “La 
targeta Postal a la Pobla de 
Claramunt” i coneixedor 
de la història del municipi, 
i el 19 de maig amb Isidre 
Surroca, autor de diversos 
llibres i articles de recerca 
sobre història local.

Cicle Conferències Km 0 
a la Pobla de Claramunt 
per potenciar el talent

JORBA / LA VEU

L’Ajuntament de Jorba ha 
aprovat les ordenances 
�scals municipals per al 

2022 amb canvis en el redac-
tat per actualitzar-lo a la nova 
normativa i per millorar-ne la 
comprensió. També hi ha in-
troduït una nova boni�cació 
de l’Impost de Béns Immobles 
(IBI) destinat als immobles 
que hagin instal·lat sistemes 
d’apro�tament tèrmic o elèc-
tric d’energia provinent del sol. 
El descompte serà del 50 per 
cent per un període de 5 anys.
Pel que fa a la resta d’actualit-

Jorba boni�carà el 50% 
de l’IBI als immobles que 
millorin l’apro�tament 
energètic

zacions i millores destaquen la 
inclusió de la possibilitat que 
l’administració i els ciutadans 
es comuniquin a través de 
sistemes digitals, com preveu 
la Llei general tributària, i es 
clari�ca el redactat en relació 
als procediments d’execució 
forçosa. 
També es modi�quen els arti-
cles de mesures de prevenció i 
lluita contra el frau �scal sobre 
el percentatge de reducció de 
les sancions derivades d’actes 
amb acord, de reduccions de 
les sancions i als procediments 
sancionador en matèria tribu-
tària, entre d’altres.

ANOIA / LA VEU

La Diputació de Barce-
lona ha actualitzat la 
cartogra�a topogrà�ca 

digital escala 1:1000 dels mu-
nicipis de la Torre de Clara-
munt i Òdena. Aquesta car-
togra�a, que ha estat lliurada 
als ajuntaments, és una eina 
essencial facilita els treballs de 
diagnosi, plani�cació i gestió 
municipal i la presa de deci-
sions estratègiques per part 
dels consistoris, ja que s’utilit-
za com a base del planejament 
urbanístic, el cadastre i les xar-
xes de serveis i equipaments 
municipals.
Els treballs cartogrà�cs, que 
han tingut un cost de 92.000 
euros, inclouen un total de 
1.788 hectàrees d’aquests mu-
nicipis i recullen el sòl urbà i 
urbanitzable, així com les hec-
tàrees del sòl no urbanitzable 
necessàries per a la plani�ca-
ció urbanística i la gestió dels 
seu àmbit territorial.
La cartogra�a està realitzada 
a partir de la fotointerpretació 
de fotogra�es aèries mitjan-
çant tècniques fotogramètri-
ques a més del treball de camp, 
i està estructurada en sis �t-
xers que inclouen l’altimetria, 
planimetria, toponímia, vialer, 

model digital de superfícies i 
model digital del terreny.
El treball s’ha realitzat se-
gons plec d’especificacions 
tècniques de la Comissió de 

Actualitzada la cartogra�a topogrà�ca 
urbana escala 1:1000 de la Torre de 
Claramunt i Òdena

Coordinació Cartogràfica 
de Catalunya i s’ha lliurat 
en els formats Microstation, 
Autocad, Shapefile i PDF 
amb nivells.



22  |  COMARCA Divendres, 12 de novembre de 2021

MONTBUI / LA VEU

Dijous passat va tenir 
lloc a la sala del Tea-
tre de l’Ateneu Cultu-

ral i Recreatiu del Nucli Antic 
una sessió participativa amb 
els veïns i veïnes per donar a 
conèixer l’estudi realitzat per 
la Diputació de Barcelona i 
també el projecte en què tre-
balla l’Ajuntament per tirar 
endavant la de remodelació i 
millora del Carrer Major i la 
Plaça Major, així com també 
el projecte de remodelació de 
la zona d’estacionament del 
carrer Anselm Clavé.
El regidor d’Urbanisme Adrià 
Castelltort va presentar la ses-
sió i va exposar la necessitat 
de potenciar la singularitat 
del centre històric del Nucli 
Antic. Com va explicar el re-
gidor montbuienc “avui en dia 
la gran majoria de nuclis com 
el nostre tendeixen a priorit-
zar un ús per a la ciutadania 
als centres històrics, limitant 
les zones de pas de vehicles. 
Treballem per fer possible la 
convivència de totes les neces-
sitats, però potenciant la recu-
peració d’espais per al gaudi 
de la ciutadania”.
Amb aquesta premissa va ex-
plicar l’arquitecte Marc Man-
zano el projecte de remode-
lació i millora del Carrer i la 
Plaça Major. Entre d’altres 
aspecte, el projecte contempla 
l’ampliació de l’àmbit del car-
rer Major, incloent la placeta 
carrer Sant Magí; també el so-
terrament dels serveis de tot 
l’àmbit d’actuació i la creació 

de places d’aparcament, entre 
d’altres millores, però sempre 
conservant elements destacats 
del patrimoni i element ca-
racterístics de la fesomia del 
carrer. 
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 i també es vol 
que elements característics del 
Nucli Antic –com el Rec del 
Comú- hi tinguin un destacat 
pes a nivell de disseny.
Els veïns i veïnes assistents 
van ser molt participatius, i 
van exposar aquells dubtes so-
bre el principal, principalment 
qüestions relatives a la pèrdua 
de places d’aparcament a la 
Plaça Major, al manteniment 
d’usos en espais tradicionals i 
també van opinar sobre algu-
nes de les novetats que plan-

tejava la proposta inicial, la 
qual, en línies generals, es va 
valorar de forma molt positi-
va. 
Des de l’Ajuntament mont-
buienc es treballarà per fer 
possible la tramitació admi-
nistrativa durant els propers 
mesos i poder encarregar el 
projecte durant l’any 2022. El 
termini d’execució de les obres 
seria d’uns vuit mesos, aproxi-
madament.
Quan encara resta la de�nició 
del projecte �nal, l’actuació 
conjunta de remodelació i mi-
llora del carrer i la Plaça Major 
suposaria, pel cap baix, una 
inversió de més de 700.000 
euros.

Aparcament en bateria amb 
33 places al carrer Anselm 
Clavé
Durant la sessió també va 
intervenir l’arquitecte mu-

Celebrada la sessió participativa per conèixer els 
principals projectes municipals al nucli antic

nicipal Àngel Balaguer, qui 
va explicar el projecte de re-
modelació de la zona d’esta-
cionament ubicada entre la 
plaça de la Sort i el Centre de 
Serveis Municipals del Nucli 
Antic. 
L’objectiu de l’actuació és la 
creació d’un aparcament en 
bateria amb 33 places, una 
plaça per a persones amb 
discapacitat, una plaça per a 
l’ambulància que dona servei a 
l’edi�ci de serveis municipals, 
aparcament per a motocicletes 
i espai per a contenidors. 
D’altra banda, es vol dismi-
nuir la zona enjardinada ac-
tual convertint-la en un es-
pai amb pocs requeriments 
hídrics. El projecte també 
contempla millorar la reco-
llida d’aigües pluvials de tot 
el carrer creant nous embor-
nals i connectar-los al tub de 
clavegueram actual, així com 
millorar l’accessibilitat en els 
encreuaments de vianants. 
També es generarà un accés a 
la C-37 des del carrer Anselm 
Claver en direcció a Valls.
El pressupost d’execució 
d’aquest projecte ascendeix a 
163.000 euros  
Segons van explicar els res-
ponsables municipals, aquest 
projecte es realitzarà durant 
l’any 2022, i permetrà garan-
tir un número molt important 
de places d’aparcament just a 
l’entrada del Nucli Antic, a 
escassos dos minuts a peu del 
centre històric, compensant 
les afectacions en matèria 
d’estacionament a la zona del 
carrer i Plaça Major.

MONTBUI / LA VEU

El proper dissabte 13 de 
novembre, a partir de 
les 9 del vespre, i en 

el marc del cicle cultural de 
tardor que organitza l’Ajun-
tament montbuienc, es durà 
a terme l’espectacle “Calla-
ditas estáis más guapas”, una 
representació en forma de 
comèdia feminista multidis-
ciplinar. L’obra està interpre-
tada per Jessika Rojano i Sil 
de Castro, amb l’acompanya-
ment al piano de Maria Rosa. 
El públic assistent podrà 
gaudir amb cançó còmica, 
improvització, entrevistes i 
bon humor. El preu per veu-

re aquesta actuació és de 10 
euros.
L’obertura de portes a la Sala 
Auditori es farà a partir de 

les 8 del vespre. Les entrades 
es poden adquirir, al preu de 
10 euros, a la web www.re-
servaentradas.com 
D’altra banda, aquest diu-
menge a partir de les 12 del 
migdia es podrà veure, tam-
bé a Mont-Àgora, l’espectacle 
de titelles “Maure el dinosau-
re”, activitat especialmente 
adreçada al públic familiar. 
L’entrada per a aquest espec-
tacle, que realitza Teatre Nu, 
té un preu de 3 euros.
El programa de  #cultura-
segura durant aquest mes de 
novembre continuarà el pro-
per diumenge 28 de novem-
bre a partir de les 11 del matí 
amb un joc de simulació en 

Demà dissabte, a Mont-Àgora: “Calladitas estáis 
más guapas”, una comèdia feminista multidisciplinar

format Laser Tag. El preu 
per prendre part en aquesta 
dinámica activitat és de 3 eu-
ros.
Val a dir que totes les activi-
tats del cicle #culturasegura 
de tardor a Montbui es rea-
litzaran amb mascareta obli-
gatòria. Les actuacions i acti-
vitats començaran puntuals i 
no es podrà accedir a la sala 
un cop hagin començat les 
mateixes.
Organitza les activitats la re-
gidoria de Cultura de l’Ajun-
tament de Santa Margarida 
de Montbui, amb el suport 
de Cinemes Mont-Àgora, 
Viu La Festa, Diverevent i 
Arc Multimèdia. 

Docs del mes a 
Mont-Àgora proposa 
“Lobster soup”, 
documental candidat 
als premis Goya
MONTBUI / LA VEU

El proper dimarts a partir de 
les 7 de la tarda es projectarà 
a la sala petita  Mont-Àgora 
“Lobster Soup”, documental 
realitzat per Pepe Andreu i 
Rafa Molés, que és un dels 
documentals candidats a 
guanyar els Premis Goya 
2022 i que també va gua-
nyar la quarta edició virtual 
del Festival Internacional de 
Cinema Documental de Va-
lència DocsValència (2020). 
Produïda per Suica Films en 
coproducció amb Islàndia 
i Lituània, ‘Lobster Soup’ és 
un documental sobre el cafè 
Bryggjan en un remot po-
ble pesquer d’Islàndia. Allà 
es reuneixen vells pescadors 
i es prepara una excel·lent 
sopa de llagosta que atreu 
l’atenció dels turistes. L’èxit 
d’aquest plat serà la perdició 
del local. ‘Lobster Soup’ re-
flexiona sobre la fascinació 
per l’exòtic i sobre els efectes 
del turisme.
Aquest documental es podrà 
veure, com és habitual, amb 
entrada lliure i gratuïta.

MONTBUI / LA VEU

Els propers dimarts 23 i 30 
de novembre entre les set de 
la tarda i dos quarts de nou 
del vespre es durà a terme 
de forma telemàtica un Ta-
ller per impulsar la cultura 
participativa de Montbui. 
L’objectiu d’aquest taller, 
especialment adreçat a les 
persones que formen part 
de les entitats del municipi, 
és donar eines per tal d’afa-
vorir les diferents formes 
de participació, i poder tei-
xir d’aquesta manera l’em-
brió del que podria acabar 
convertint-se en un Consell 
de Participació Municipal. 
El taller és gratuït, i es re-
alitza gràcies al suport de 
la Diputació de Barcelona. 
Els/les interessats/des po-
den inscriure’s a l’adreça de 
correu montbui.comunica-
cio@montbui.cat, o bé tru-
cant al telèfon 93 803 47 35 
(ext. 151).

Taller per 
impulsar la cultura 
participativa 
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

La Festa Major de Tous 
va començar el cap 
de setmana passat i 

aquests propers dies tenen 
lloc el gruix dels actes festius 
i culturals que s’han prepa-
rat. 
L’Ajuntament ha organit-
zat un escape room, “Crims 
de Tous”, que començava 
ahir dijous 11 de novembre 
i s’allargarà fins al diumen-
ge 14. Es tracta d’una adap-
tació del joc de l’assassí a 
través d’una aplicació de 
mòbil. També es recupera 
el Correfoc, el divendres 12 
de novembre, que comen-
çarà a les 8 del vespre a la 
plaça Major i comptarà amb 
els Diables de Santa Cateri-
na i Mal Llamp d’Igualada. 
Aquell mateix divendres s’ha 
programat el Cercabirres, a 
partir de les 11 de la nit, i el 
concert de Festa Major amb 
La Banda del Coche Rojo, al 
Local Municipal.
Dissabte, 13 de novembre, 
tindrà lloc el Ball de Faixes, 
a les 12 del migdia a la plaça 
de l’Església, i la posterior 
Cercavila de Festa Major 
pels carrers de Tous, amb 
inici a la plaça de l’Església 
i final a la plaça de Fàtima. 
El municipi anoienc recu-
pera així una de les seves 
activitats culturals més po-

pulars dels darrers anys. 
També dissabte hi ha pre-
vista la competició de bitlles 
de Tous i federades, que en-
guany canvia d’ubicació i es 
farà a les Eres a partir de les 
17 h. El dia finalitzarà amb 
el Gran Ball de Festa Major a 
càrrec de l’Orquestra Parfils, 
a partir de les 22:30 h al Lo-
cal Municipal i amb entrada 
lliure.
Diumenge, últim dia de la 
celebració, els Moixigangers 
d’Igualada actuaran a la pla-
ça de Fàtima, a les 12 del mig-

Sant Martí de Tous recupera la Festa Major

Després de gairebé dos anys 
d’aturada del darrer corre-
foc, el Mal-Llamp d’Igua-
lada recupera la seva plena 
activitat reestrenant-se amb 
olor de pólvora amb motiu 
de la celebració de la Festa 

Major de Sant Martí de Tous 
2021.
Superades les primeres ac-
tuacions simbòliques “post-
pandèmiques” d’aquest es-
tiu, el grup Mal-Llamp al 
complet (amb el seu bestia-

El grup Mal-Llamp encendrà l’estiuet 
de Sant Martí 2021

ri, diables, gralles i tabals), 
torna a omplir la seva agen-
da de correfocs, recorrent 
novament els carrers de 
Tous avui divendres 12 de 
novembre, començant a les 
8 del vespre a la plaça Major.

s’ha programat la funció “El 
final NO està escrit”, a càrrec 
del Grup Teatral de Capella-
des. Es podrà veure a les 18 
h al Casal de Tous. Durant 
els dies de Festa Major hi 
ha previstes altres activitats 
infantils, de cinema, teatre, 
circ, exposicions, conferèn-
cies... El programa complet 
es pot consultar al web mu-
nicipal www.tous.cat.
Malgrat que recentment 
s’han eliminat bona part de 
les restriccions a Catalunya 
establertes per contenir la 
pandèmia, tots els actes en 
espais tancats tindran un 
aforament limitat i un con-
trol del mateix per part de 
l’organització. La mascareta 
serà obligatòria, excepte en 
el moment de la consumició. 
Es recomana que als actes a 
l’exterior en què es prevegin 
possibles aglomeracions es 
dugui també mascareta.

dia. En acabar els castells es 
farà el lliurament de premis 

als guanyadors/es de l’escape 
room. Aquella mateixa tarda 

12, 13 i 14
de novembre

tota la programació a tous.cat

Bona Festa Major!
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S.M. TOUS / CRISTINA ROMA

Sant Martí de Tous es tro-
ba aquest cap de setma-
na, en plena Festa Major, 

que ha arribat farcida d’actes 
per al gaudi de tots després 
que l’any passat no es pogués 
celebrar. Hem parlat amb l’al-
calde del municipi, David Al-
quèzar, sobre diversos temes 
relacionats amb la festa i amb 
el municipi.

Aquests dies Sant Martí de 
Tous es troba en plena Festa 
Major. Com es presenta des-
prés d’aquesta llarga tempo-
rada de restriccions per la 
pandèmia?
Ha estat un any difícil, com-
plicat emocionalment, des-
prés d’un 2020 amb una 
pandèmia que ha capgirat el 
món, el 2021 no està sent més 
fàcil i ens ha tocat viure allò 
que molts temíem, un incen-
di de grans proporcions que 
ens ha cremat part de l’obaga. 
Tot i així NO ens hem resig-
nat com a poble i continuem 
mirant endavant amb la for-
ça que ens caracteritza com 
a col·lectiu, amb l’empenta 
necessària per rebrotar, per-
què portem la terra dins! Ara 
que l’evolució de la pandèmia 
ens permet ser optimistes, 
ens mereixem gaudir la Fes-
ta Major! Ho farem amb tota 
la intensitat possible, sense 

baixar la guàrdia sents cons-
cients que la pandèmia no ha 
acabat, però amb la intensitat 
que es mereix la festa, com un 
espai necessari de participa-
ció col·lectiva. 

Quins actes en podríem des-
tacar?
Tots! El més important serà 
trobar-nos de nou vivint el 
poble i els actes com un espai 
de convivència participativa 
imprescindible després d’uns 
anys tan complicats. La cultu-
ra en general és bàsica per a la 
salut emocional de qualsevol 
societat, des de l’Ajuntament 
tot i la pandèmia així ho hem 

defensat des del primer dia, 
adaptant �ns i tot en els mo-
ments més durs, els esdeve-
niments perquè fossin segurs 
i complissin els protocols es-
tablerts. A Tous hem demos-
trat que la cultura és segura i 
necessària!. Ara més que mai 
ens mereixem gaudir de la 
Festa Major, de les amistats, 
de la família i del poble. 

La Festa Major de Tous la 
prepara la Comissió de Fes-
tes dels 50. Quin tipus de 
comissió és aquesta i per què 
s’aposta per fer-ho d’aquesta 
manera?
Aquesta ha estat una iniciati-
va de la regidoria de cultura i 
festes populars que esta tenint 
una gran acollida. Està enca-
rada en cedir el protagonisme 
de la festa als mateixos veïns 
i veïnes, fent-los partícips de 
l’organització de tot un cicle 
festiu l’any que celebren 50 
anys. El model aposta per la 
participació tot permetent a 

una colla de la mateixa edat 
retrobar-se al voltant de la 
festa; evidentment l’Ajunta-
ment i la regidoria continuen 
sent-hi aportant tot el suport 
logístic i material i a la vegada 
els compensa facilitant l’espai 
per celebrar l’efemèride en 
un espai emblemàtic com es 
el castell, es un model que fa 
poble! 
La comissió s’encarrega d’or-
ganitzar diverses festes co-
mençant per Carnestoltes, 
continuant per Sant Joan, Fes-
ta Major d’Estiu, Festa Major 
de Sant Martí, i �nalitzant per 
Sant Sebastià passant el relleu 
als del següent any. Vàrem 
començar l’any 2020 amb la 
pandèmia amb totes les di�-
cultats que això va comportar, 
enguany han agafat el relleu 
els nascuts l’any 1971.  

Com està el municipi ara que 
ja anem sortint de la pandè-
mia de la covid-19?
Les situacions difícils posen a 

prova les comunitats, les ins-
titucions i les persones que les 
conformen, posant en evidèn-
cia com les afronten. De nou, 
Tous posa de manifest la for-
ça de la seva gent, la força de 
tot un poble que no es deixa 
guanyar per la di�cultat, totes 
i tots plegats en podem es-
tar molt orgullosos. El poble 
continua avançant i enguany 
tot i les di�cultats s’afronta-
ran actuacions llargament 
esperades com la reforma del 
camp de futbol o la reforma 
de l’Ateneu Municipal entre 
altres. Seguim determinades i 
determinats a mirar endavant 
amb la força necessària per 
afrontar qualsevol situació o 
repte que se’ns presenti. 

Ens trobem una mica més 
enllà de la meitat de la legis-
latura. Quina valoració en 
feu i quins projectes queden 
per endavant?
Evidentment està sent una le-
gislatura molt complexa, però 
en la línia del que comentava 
podem estar molt orgullosos 
com a municipi, tot i les di-
�cultats sobrevingudes mo-
tivades per la pandèmia i per 
l’incendi, així com les econò-
miques, el pla d’actuació mu-
nicipal haurà avançat de ma-
nera decidida fent front als 
projectes estratègics que ens 
�xàvem l’any 2019. El gruix 
de les actuacions previstes ja 
estan executades o estan en 
curs, i continuem avançant 
apro�tant les oportunitats 
que se’ns presenten, un bon 
exemple és el projecte d’abas-
tament d’aigua de Fiol i masi-
es que ha rebut un impuls im-
portant gràcies a les ajudes de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i 
el mateix Ajuntament, també 
el projecte de millora de l’Es-
cola Cérvola Blanca que es-
tem treballant amb el Depar-
tament d’Educació i que ens 
permetrà afrontar una nova 
fase de millora de les instal-
lacions que permetrà avançar 
en uns espais de qualitat que 
facilitin el projecte pedagògic 
de l’escola.   

Aquest estiu Tous va patir 
l’incendi de Bellprat. Com 
vàreu viure aquells dies? Us 
vàreu sentir acompanyats? 
Quines tasques s’han fet o 
és previst de fer en les zones 
cremades?
Van ser moments molt durs, 
amb molta càrrega emocional 
per a tots els veïns i veïnes. 

David Alquèzar, alcalde de Sant Martí de Tous: “Ara 
més que mai ens mereixem gaudir de la Festa Major”

110 anys fent llonganisses
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Minuts i hores amb l’ai al cor 
veient com el foc s’aproximava 
al nostre poble, amenaçava les 
masies i el nucli d’Aubareda. 
La resposta de tots els veïns i 
veïnes de Tous, la gran tasca 
dels cossos d’emergències es-
pecialment Bombers, ADF’s 
i Creu Roja, la feina dels pa-
gesos i la bona coordinació 
del govern municipal a l’hora 
d’afrontar la situació van ser 
clau. Vam tornar a demostrar 
la força de la comunitat que 
formem. Una manera de ser, 
de viure, de sentir i estimar el 
territori que ens caracteritzen 
com a municipi.
Una vegada superada l’emer-
gència de l’incendi cal afron-
tar la següent etapa de gestió 
del bosc cremat, plani�car les 
accions i intervenir d’immedi-
at perquè les zones cremades 
no es degradin i el bosc rebro-
ti amb força. La Generalitat 
de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona s’han abocat en 
un pla d’intervenció que ja 
s’ha començat a aplicar i que 
incidirà amb la neteja dels 
boscos i l’estabilització del sòl 
per evitar-ne l’erosió, amb la 
participació i lideratge també 
la l’associació de propietaris 
forestals de la serra Miralles 
Queralt. Voldria agrair espe-
cialment la implicació i gene-
rositat de tots els propietaris 
forestals que s’han adherit a 
aquest pla d’intervenció rea-
litzat per les administracions 
i que permetrà, com a punt 
de partida, fer la millor ges-
tió possible en aquestes zones 
afectades per l’incendi. 

Els alcaldes de la zona vàreu 
demanar, dies després de 
l’incendi, millors polítiques 
de gestió de la massa fores-
tal. S’ha rebut algun tipus de 
resposta?
La gestió de la massa forestal 
al nostre país requereix d’es-
forços compartits i urgents, 
tornant a generar entre tots un 
model que sigui sostenible in-
cidint en la neteja dels boscos 
tot evitant incendis de grans 
proporcions, o si més no mini-
mitzant-ne la seva possibilitat. 
Cal destacar que més enllà de 
la feina inestimable d’extinció, 
a Tous el foc es va contenir en 
una zona on s’havia fet, fa uns 
anys, una feines de neteja i de 
reducció de càrrega de foc per 
part de l’Associació de pro-
pietaris forestals amb l’Ajuda 
de la Diputació, aquest és un 
camí claríssim i que requereix 
de més esforços públics.
La solució integral és la suma 
de moltes iniciatives i ha de 
passar per buscar l’equilibri 
econòmic de les actuacions 

fomentant el consum d’estella 
de proximitat com a recurs 
energètic, i la valorització de 
la fusta entre altres. El De-
partament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda rural 
està treballant per fomentar 
actuacions d’aquesta tipolo-
gia, també la Diputació de 
Barcelona, i nosaltres com a 
municipi tenim un projecte 
de districte de calor redactat 
que li falta �nançament per 
executar-lo, cal doncs fer una 
aposta de país per avançar en 
aquesta direcció, ens calen 
recursos d’altres administra-
cions per materialitzar-lo. El 
Consell Comarcal també té 
molta feina a fer, cal que des 
d’aquesta institució es coor-
dini la producció de proximi-
tat de biomassa i la demanda 
de la mateixa en les calderes 
públiques existents a la co-
marca, realitzant una feina 
de llotja de fusta de proxi-
mitat. Aquest és un projecte 
ja implantat a altres comar-
ques que fa temps que estem 
demanant al Consell i que és 
bàsic per la neteja dels boscos 
del nostre territori.  

A Sant Martí de Tous hi ha 
un projecte de parc fotovol-
taic que la Ponència d’Ener-
gies Renovables va declarar 
“viable” i que afectaria una 
superfície de 103ha. Se sap en 
quin procés es troba aquest 
projecte en l’actualitat?
El projecte presentat a Sant 
Martí de Tous no s’ajusta a 
dia d’avui als requeriments del 
nou decret presentat pel De-
partament d’Acció Climàtica 
i en conseqüència no podrà 
tirar endavant en els termes 
proposats. Tot i així no és l’úni-
ca amenaça que tenim com 
a territori doncs també ens 
veiem afectats pel pas d’una 
possible línia de molt alta ten-
sió promoguda per l’empresa 
Forestalia, a la qual també 

ens oposarem com a munici-
pi amb tota la contundència 
possible. Aquesta és la gran 
problemàtica que tenim com 
a país: cal realitzar la transi-
ció energètica, cal fer-ho de 
manera plani�cada i d’acord 
amb el territori i els seus veïns 
i veïnes, sent conscients que 
cal prioritzar aquells espais 
antropitzats però que caldrà 
assumir també la participa-
ció del territori contribuint 
també a aquest canvi. El que 
no és assumible és que alguns 
territoris haguem de suportar 
la càrrega de totes aquestes in-
fraestructures a costa del pai-
satge, volem contribuir però 
en la proporció que ens perto-
ca, renovables sí però no així. 

Quina és la posició de l’Ajun-
tament de Tous respecte a 
la política d’implantació 
d’energies renovables.
Sant Martí de Tous és un mu-
nicipi compromès amb la sos-
tenibilitat energètica i l’aposta 
per la generació i producció 
d’energies renovables, com a 
eines fonamentals en el canvi 
energètic. Com a Ajuntament 
fa més de deu anys que tre-
ballem per l’assoliment d’una 
transició ecològica i energèti-
ca “justa, pública, distribuïda, 
democratitzada, participativa 
i sostenible”.
Les administracions locals 
com a representants dels nos-
tres veïns i defensors del nos-
tre territori hi hem de tenir 
un paper actiu, i com a equip 
de govern fa temps que ho 
demostrem.  En els últims 10 
anys l’Ajuntament ha instal·lat 
plaques fotovoltaiques a totes 
les grans cobertes municipals, 
hem aplicat mesures d’estalvi 
energètic que han suposat un 
estalvi de més del 30%, for-
mem part i hem estat impul-
sors de l’Associació per la Dis-
tribució Publica de l’Energia, 
hem introduït la boni�cació 
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en l’impost de béns immobles 
per afavorir l’autoconsum i les 
comunitats energètiques com 
a model de producció distri-
buïda  al poble, entre altres 
iniciatives.

Creus que la modi�cació del 
Decret de renovables feta per 
la Generalitat aquest passat 
octubre aconseguirà reduir 
el rebuig del territori o des 
del territori hem de conti-
nuar amatents per no rebre 
els de sempre?
Crec sincerament que el re-
plantejament del decret va en 
la direcció correcta, cal avan-
çar en la producció de re-
novables a partir dels espais 
antropitzats assumint que 
aquests no seran su�cients de 
manera compartida amb el 
territori, la discussió no no-
més passa per on es produeix 

l’energia sinó també per on es 
transporta. La creació d’una 
energètica pública, les ajudes 
per incentivar l’autoconsum, 
el diàleg amb el territori i el 
full de ruta previst pel govern 
van en la direcció correcta. Si 
el país no sap acordar la par-
ticipació de manera solidària 
de cada territori forçosament 
tindrem un país cosit per lí-
nies elèctriques d’alta tensió, 
unes línies que ens vindran 
imposades des de fora de 
Catalunya i que també ens 
malmetran el paisatge. Cal 
que tots plegats ens hi impli-
quem és un canvi de model 
imprescindible, com a muni-
cipis, comunitats, empreses i 
particulars, intentant assolir 
l’autosuficiència energètica 
des de la proximitat, amb 
aquesta visió treballem com 
a municipi.
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

La tarda va començar 
amb un seguit de tallers 
a la plaça de Can Papas-

seit que van aplegar força pú-
blic infantil i, paral·lelament 
es va oferir a les famílies un 
berenar amb coca i xocolata 
calenta apta per a celíacs. 
Mentrestant, a l’interior de 
Can Papasseit, Anna Garcia, 
va oferir una entretinguda 
sessió de contacontes que va 
divertir petits i grans. Pares 
i mares es van caracteritzar 
com feres ferotges i els petits 
van seguir embadalits les ex-
plicacions de Garcia que va 
aconseguir traslladar-los la 
màgia dels seus contes.
La part més acadèmica de la 
Festa es va encetar amb la po-
nència de Josep Arregui, psi-
còleg i formador en l’àmbit de 
la intel·ligència emocional i la 
neurociència aplicada a l’edu-
cació. Amb les seves explica-
cions sobre com funciona el 
nostre cervell, molt sovint des 
de les emocions, va intentar 

transmetre, entre altres con-
ceptes, la importància de mo-
tivar als infants i joves des de 
l’experimentació i l’observació, 
també des de la creativitat, 
tornant a l’experiència de la 
primera infància. 
La Festa de l’Educació va ser-
vir per agrair i reconèixer la 
tasca que s’està fent des dels 
centres d’ensenyament pú-
blics del nostre municipi així 
com dels professionals que hi 

treballen. També va permetre 
conèixer i destacar la qualitat 
de l’educació que s’està impar-
tint a Vilanova del Camí, de 
l’esforç i dels reptes comuns 
que comparteixen centres, 
ajuntament, entitats, AFAS i 
AMPAS,  entre altres.
La regidora Eva Vadillo, que 
va ser l’encarregada d’encetar 
la part institucional de l’acte, 
va reconèixer i agrair el treball 
en xarxa que s’ha fomentat en-

tre els centres educatius i l’ad-
ministració però també amb 
altres entitats i col·lectius. 
Aquest any, l’Ajuntament ha 
volgut destacar la implicació 
dels centres d’ensenyament del 
municipi en el Pla Educatiu 
d’Entorn. Un projecte comu-
nitari i fet en xarxa amb la vo-
luntat d’assolir l’èxit educatiu a 
Vilanova del Camí.
Marta Fernández, directora 
de la Llar d’Infants el Molinet 
i Pep Martí, director de l’Ins-
titut Pla de les Moreres, van 
intervenir en nom dels centres 
educatius del municipi.
Martí va reclamar el foment 
de l’ús del català a les aules, 
per evitar la regressió de la 
llengua a l’escola on assegura 

Reconeixement institucional a la implicació i compromís 
de la comunitat educativa 

que pràcticament només l’uti-
litza el professorat. 
L’acte va continuar amb reco-
neixement als mestres i pro-
fessors, que han acabat la seva 
etapa formativa al municipi. 
Aquest any, aquest homenat-
ge va ser per a Toni Monclús, 
de l’escola Marta Mata; Núria 
Soteras del Joan Maragall i 
l’Ana Morancho, del Pompeu 
Fabra. El més emotiu, però va 
ser el reconeixement a Marta 
Bartrolí, de l’Institut Pla de les 
Moreres, on ha desenvolupat 
la seva tasca durant 35 anys.
El públic present a la sala va 
ovacionar-la llargament i �ns 
i tot es va posar dempeus per 
agrair-li i reconèixer la seva 
tasca docent. Bartrolí es va 
adreçar als assistents, visible-
ment emocionada, i va con-
fessar que el seu secret era ser 
feliç a l’aula. 
L’alcaldessa Noemí Trucharte 
va ser l’encarregada de cloure 
l’acte i ho va fer amb agraï-
ments a la comunitat educa-
tiva i destacant el treball en 
xarxa que han fomentat amb 
altres agents comunitaris.
L’alcaldessa també va tenir 
paraules de gratitud i reco-
neixement cap a les AMPA’s 
i AFA, perquè “contribueixen 
a la millora de la qualitat de 
l’ensenyament que reben els 
nostres �lls i �lles”. 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’AA VV Barri Bonavista 
recupera aquest any la 
sortida de Prenadal i han 

programat un viatge pel dia 4 
de desembre que els portarà 
�ns a la comarca de l’Urgell. 
Un cop més comptaran amb 
l’organització tècnica de Viat-
ges Santa Mar i amb el suport 
de l’àrea de Cultura de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí. 
El dissabte 4 de desembre a les 
8:00 h del matí sortiran des del 
carrer Montserrat de Vilanova 
del Camí (punt de trobada 
habitual), en direcció a la co-
marca de l’Urgell. La primera 
parada prevista serà Tàrrega, 
on podran visitar el seu centre 
històric. Després, sortiran cap 
Agramunt, població coneguda 
per la seva llarga tradició tor-
ronera i xocolatera.

Un cop a la vila, visitaran una 
empresa de torrons on els ex-
plicaran el procés d’elabora-
ció i els oferiran una degusta-
ció dels seus productes.
I en acabar la visita es dirigi-
ran a la població de Clariana 
de Cardener per gaudir del 
dinar. L’import total de l’ex-
cursió és de 37 €. En el preu 
està inclòs el viatge en auto-
car, les visites i el dinar.
Les reserves es poden fer als 
telèfons 618 94 51 94 / 629 56 
83 17 �ns al dissabte 27 de no-
vembre. Les places s’atorgaran 
per rigorós ordre d’inscripció.
D’altra banda, des de la Jun-
ta de l’entitat han comunicat 
que ja tenen a la venda el 
número de loteria de Nadal: 
79.894 i que el podeu tro-
bar en el local social Bar Cal 
Cefe o demanar a qualsevol 
membre de la Junta.

Viatge Prenadal de l’AA 
VV Barri Bonavista a 
Agramunt

DIVENDRES / DISSABTE / DIUMENGE / PREU / 20 H 19 H 16 € / 13 €
ENTRADES WW.TEATREAURORA.CAT  

/ NIL CARDONER, PAULA JORNET I PAU ESCOBAR 
PROTAGONITZEN UNA OBRA SOBRE AMISTAT, 
HOMOFÒBIA I IDENTITAT DE GÈNERE.

12/13/14 NOVEMBRE  / TEATRE

QUI ESTIGUI LLIURE
DE XAVI BUXEDA

PROGRAMACIÓ OCTUBRE/DESEMBRE 2021



COMARCA  | 27Divendres, 12 de novembre de 2021

PIERA / LA VEU

Aquesta setmana s’han 
iniciat uns treballs de 
rehabilitació a la pla-

ça del Peix amb la intenció de 
millorar aquest espai, inau-
gurat l’any 2008. En aquests 
13 anys, la plaça ha patit un 
desgast important atès que és 
un punt de trobada per a la 
ciutadania i un espai de lleure 
que acull al llarg de tot l’any 

activitats diverses com con-
certs o actes institucionals.
Els treballs consisteixen en 
la rehabilitació de les parets i 
de la fusteria, posant especi-
al èmfasi en la tarima que es 
troba molt malmesa.
Aquestes obres tenen una du-
rada prevista d’un mes. La vo-
luntat és que estiguin enllesti-
des per tal que la ciutadania 
pugui gaudir d’aquest espai 
durant les festes de Nadal.

Comencen els treballs de 
millora a la plaça del Peix

PIERA / LA VEU

Des de la regidoria de 
Medi Ambient es 
posa en marxa una 

campanya per fomentar una 
bona recollida de l’oli vegetal. 
Aquesta consisteix en el lliu-
rament a la ciutadania d’un 
embut per facilitar el reciclat-
ge de l’oli que es pot recollir 
al mateix Ajuntament o a la 
deixalleria municipal. L’ús 
de l’embut és molt senzill: cal 
enroscar-lo a una ampolla de 
plàstic i abocar-hi l’oli de cui-
na usat un cop s’hagi refredat. 
Amb l’ajut de l’embut és més 
fàcil abocar l’oli sense que hi 
hagi cap vessament. Poste-
riorment, es recomana guar-

dar l’envàs en un espai acces-
sible com, per exemple, sota 
de l’aigüera, i quan estigui 
ple, portar-lo ben tapat a la 
deixalleria.  L’oli que es recull 
és el que s’utilitza per cuinar 
i el de les conserves però, en 
cap cas, l’oli mineral.
Es recorda que l’oli de cuina 
i el greix contaminen l’aigua 
i obstrueixen les canonades i 
el clavegueram, causant fui-

Es posa en marxa una campanya per 
afavorir la recollida de l’oli vegetal

tes d’aigua o embussos que 
deixen les piques plenes d’ai-
gua estancada. A més, l’olor 
de l’oli i el greix és un atrac-
tiu per alguns animals, com 
és el cas dels rosegadors. El 
seu reciclatge ajuda a facili-
tar i abaratir la depuració de 
les aigües de la depuradora, 
permet fabricar una àmplia 
gamma de productes, gene-
rar llocs de treball i actuar 
contra el canvi climàtic.
Fer ús de la deixalleria, a 
més, suposa importants 
avantatges per a la ciutada-
nia. Hi ha una bonificació en 
la taxa d’escombraries per als 
veïns i les veïnes de Piera que 
al llarg de l’any facin un bon 
ús d’aquest servei.

PIERA / LA VEU

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

cia d’Habitatge de Catalunya, 
amb la voluntat de donar una 
sortida habitacional a les famí-
lies més vulnerables. L’Agència 
d’Habitatge llogarà pisos buits 
de propietaris privats per ce-
dir-los posteriorment a famí-
lies vulnerables per ajudar-los 
a sortir d’aquesta situació de 
vulnerabilitat.
La Generalitat de Catalunya 
serà l’encarregada de signar 
el contacte de lloguer amb el 
propietari de com a mínim 5 
anys. Per donar una garantia 
superior al propietari, la Ge-
neralitat li avançarà 18 mesos 
de lloguer i posteriorment 

serà la pròpia administració 
qui pagui les mensualitats 
del lloguer. Un cop signat el 
contracte, la Generalitat farà 
un contacte de cessió amb la 
família vulnerable on aques-
ta última pagarà la part del 
lloguer a la Generalitat que li 
permeti la seva renda.
D’aquesta manera, s’estan cer-
cant propietaris al municipi 
que vulguin incorporar els 
seus pisos al programa. Res-
pecte al preu del lloguer, serà 
el valor mitjà del m2 de l’índex 
de referència de lloguer o, si 
fos el cas, el de l’últim contrac-
te de lloguer que s’hagi fet en 
aquell habitatge. El propietari 
tindrà dret a cobrar per avan-
çat els primers divuit mesos de 
lloguer.
Els propietaris que vulguin su-

mar-se al programa hauran de 
tenir en compte les següents 
condicions del seu habitatge:
• Disposar de cèdula d’habita-
bilitat vigent.
• Disposar de certi�cació 
energètica
• Estar en condicions que per-
metin ser ocupats de manera 
imminent i tenir d’alta els sub-
ministraments, o bé disposar 
dels butlletins necessaris per a 
poder donar-los d’alta.
• Tenir una superfície màxi-
ma útil de 90 m2. S’admetran 
habitatges amb superfície su-
perior, però les condicions 
econòmiques màximes es re-
gularan per aquest màxim de 
90 m2.
Si ets propietari d’un pis privat 
buit i vols afegir-te al progra-
ma, truca al 671 48 10 75.

L’Ajuntament de Piera s’adhereix al 
programa Reallotgem

PIERA / LA VEU

L’Ajuntament de Piera ha 
rebut una subvenció del 
Servei públic d’Ocu-

pació de Catalunya (SOC), 
en el marc de la convocatò-
ria ‘Treball als barris 2021’. 
Aquest ajut permetrà con-
tractar 2 peons i 3 paletes per 
a desenvolupar un projecte de 

millores a la via pública en el 
nucli antic de Piera. Les noves 
incorporacions hauran de ser 
persones inscrites en el Ser-
vei Públic d’Ocupació (SOC) 
i residents a la zona del casc 
antic.
Les obres que es duran a ter-
me s’iniciaran a �nals del mes 
de desembre i tindran una du-
rada aproximada de 9 mesos.

Millores a la via pública 
en el nucli antic
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CAPELLADES / LA VEU

Capellades celebrarà la 
5a Setmana de la Mú-
sica del 20 al 28 de no-

vembre, coincidint amb Santa 
Cecília, patrona dels músics, 
amb un munt de propostes 
musicals de primer nivell or-
ganitzades per l’Ajuntament 
de Capellades en col·labora-
ció amb entitats, institucions i 
centres escolars del municipi. 
Obrirà la programació el mu-
sical Jana, de la Cia. Filagarsa 
de Molins de Rei, que es po-
drà veure el dissabte 20 de no-
vembre a la tarda al Teatre La 
Lliga. Es tracta d’un musical 
amb referències a la violència 
de gènere, amb un clar mis-
satge d’autoestima cap a les 
dones que la pateixen. L’obra 
s’emmarca també en els actes 
de commemoració del 25-N, 
Dia internacional per a l’elimi-
nació de la violència envers les 
dones.
Capellades recupera de nou 
els concerts a la sala de Paper 
de Música, amb una proposta 
de màxims el diumenge 21, 
Quatre estacions portenyes 
a Broadway, amb el pianista 
internacional Daniel Ligorio i 
un programa amb grans peces 
de Gershwin, Bernstein i Pia-
zzolla.
El dimarts 23, l’Escola de 
Música de Capellades propo-
sa, també a la sala de Paper 

de Música, el concert Audi-
ciona’t, amb el Quartet Vela 
Chamber Music Saxophone, 
un quartet femení de cambra 
que ha girat per tot Europa.
El professor de música i con-
certista d’orgue Jonatan Carbó 
farà el dijous 25, al matí, el Ta-
ller de descoberta de l’orgue de 
Capellades, dirigit als alumnes 
de 6è de primària dels centres 
escolars de la vila. 
Vinculada als actes del 25N, el 
divendres 26 de novembre ar-

Propostes musicals de primer nivell per a una nova 
edició de la Setmana de la Música de Capellades

riba una proposta de la Taula 
de Dones, Abandónate muc-
ho, de la Cia. Las XL. Aquesta 
obra de teatre musical en clau 
de gènere oferirà dues funci-
ons, una al matí per als joves 
dels dos instituts del poble i 
una altra a la tarda oberta a 
tothom.
El dissabte 27 tindrà lloc un 
dels actes estrella de la 5a Set-
mana de la Música, el con-
cert d’El Petit de Cal Eril, que 
presentarà el seu darrer disc 

N.S.C.A.L.H. al Teatre La Lli-
ga de Capellades. El músic de 
Guissona triomfa arreu amb 
la gira de presentació dels seus 
últims temes, que inclou con-
certs a València, Donostia i 
Madrid, entre d’altres.
La Setmana de la Música tan-
carà la seva programació amb 
l’espectacle musical Dream, a 
càrrec de les alumnes de l’Es-
cola de dansa de Capellades 
Dance & Fun, que es podrà 
veure el diumenge 28 també al 
Teatre La Lliga. 
En aquesta cinquena edició 
de la Setmana de la Música, 
les entitats i institucions col-
laboradores són la Societat 
La Lliga, la Fundació Paper 
de Música, l’Escola Marquès 
de la Pobla, l’Escola Mare del 
Diví Pastor, l’Escola de Mú-
sica de Capellades, el Centre 
de dansa Dance & Fun, els 
Amics de l’Orgue i la Taula 
de Dones de Capellades. 
Les entrades de totes les ac-
tuacions es poden comprar 
o reservar a la plataforma de 
venda online 
www.entrapolis.com. 

CAPELLADES / LA VEU

L’Ajuntament de Ca-
pellades ha renovat el 
conveni amb el Consell 

Comarcal de l’Anoia per al 
desenvolupament del projecte 
Anoia Activa, que pretén do-
nar resposta a la conjuntura 
econòmica impulsant mesures 
d’ocupació amb la implicació 
de les entitats locals i agents de 
la comarca. La �nalitat del pla 
d’execució del projecte Anoia 
Activa és implementar un pla 
per a la millora de la compe-
titivitat del mercat de treball.
Aquesta participació de Ca-
pellades al projecte s’articula 
mitjançant l’acció “Disposi-
tius d’inserció sociolaboral de 
col·lectius amb di�cultats es-
pecials: Co Operativa”. Es fan 
atencions personalitzades de 
persones que cerquen feina i 
també es facilita a les empre-
ses que busquen treballadors la 
selecció laboral més adequada. 
Per altra banda, també es fan 
sessions grupals de recerca de 
feina i de gestió emocional.
L’atenció de les persones que 
busquen feina mitjançant 
aquest servei  personalitzat és 
presencial. Per accedir-hi cal 
demanar cita prèviament a 
l’O�cina d’Atenció al Ciutadà 
de l’Ajuntament.

Es renova el conveni 
amb el Consell 
Comarcal de l’Anoia 
per al projecte 
Anoia Activa 

CAPELLADES / LA VEU

La tècnica de Joventut de 
Capellades, Alícia Be-
nito, torna a l’Institut 

Molí de la Vila amb el projecte 
PIDCES (Punt d’Informació 
i Dinamització als Centres 
d’Educació Secundària) im-
pulsat pel Departament de Jo-
ventut del Consell Comarcal 
de l’Anoia. Els estudiants po-
den trobar aquest punt al cen-
tre educatiu tots els dimecres a 
l’hora del pati.
Fa dos anys que aquest projecte 
es va establir a Capellades, amb 
l’objectiu d’oferir als joves un 
espai de conversa amb la tècni-
ca sobre temes que els puguin 
interessar o preocupar i pels 
quals busquin orientació. És 

un punt d’atenció presencial 
estable a l’institut que posa a 
l’abast dels i les joves recursos 
informatius d’interès i accions 
i estratègies que promouen 
experiències de participació, 
tant en el mateix centre com 
en el seu entorn més proper, el 
barri i el municipi. 

Un cop a la setmana, durant 
l’hora del pati, la dinamitzado-
ra es desplaça al centre públic 
per resoldre les consultes dels 
joves i per donar suport a qual-
sevol iniciativa que vulguin 
portar a terme al seu institut, 
per fomentar la participació 
dels estudiants al seu centre.

La tècnica de Joventut de Capellades 
torna a l’Institut Molí de la Vila

199
389

€
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pels nostres clients.
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VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

L’arxiu de Vallbona 
d’Anoia ha rebut un 
total de 62 fotogra�es 

del fons Josep Masclans trac-
tades per l’equip del taller de 
restauració de Berta Blasi. 
La pròpia restauradora Berta 
Blasi va fer entrega i presen-
tació dels treballs realitzats 
al regidor de cultura de Vall-
bona d’Anoia Jordi Rabell el 
passat mes d’octubre.
Les imatges patien un gradual 
deteriorament i s’ha fet diver-
sos treballs de manteniment 
i protecció adequats per a la 
seva conservació. El tracta-
ment ha estat �nançat per la 
Diputació de Barcelona dins 
el Programa de Restauració 
anual que ofereix als arxius 
adherits a la Xarxa d’Arxius 
Municipals. 
L’arxiu municipal de Vall-
bona d’Anoia forma part del 
Programa de Manteniment 
d’aquesta xarxa des de l’any 
2008 amb l’assistència d’un 
arxiver itinerant. D’aques-
ta manera l’ajuntament de 

Vallbona treballa per la con-
servació i la divulgació de 
la documentació municipal. 
L’Arxiu Municipal contribu-
eix a construir el patrimoni 
documental del municipi per 
aquest motiu és obert a les 
donacions i cessions de docu-
mentació per part de la ciuta-
dania.
Fons Mestre Josep Masclans
El fons del mestre Josep Mas-
clans va ser donat per Fran-
cesc Vilarrubí i Guitart a 
l’Arxiu Municipal de Vallbo-
na d’Anoia el maig del 2013. 

L’arxiu municipal de Vallbona d’Anoia restaura part 
de les imatges del fons Josep Masclans

Aquest antic alumne va re-
bre’l directament d’un dels 
seus �lls i va organitzar-lo i 
custodiar-lo durant anys al 
seu domicili particular i a la 
seu del Col·lectiu Camí Ral 
de la mateixa població. El 
fons consta de 183 unitats 
documentals que l’any 2014 
van ser reorganitzades en el 
marc del programa de suport 
de la Xarxa d’Arxius Munici-
pals i posteriorment digitalit-
zades, generant-se un quadre 
de classi�cació i inventari que 
han tingut diverses consultes 

i ha servit com a font per lli-
bres, exposicions i treballs 
acadèmics. 
Josep Masclans i Pascual va 
exercir com a mestre a l’Es-
cola Nacional de Vallbona 
d’Anoia entre 1921 i 1941. En 
aquesta localitat es va con-
vertir en un referent educatiu 
i cultural, aplicant mètodes 
pedagògics renovadors molt 
exitosos entre els alumnes i 
fomentant activitats culturals 
per la població en general 
com la creació de bibliote-
ques, grups corals, teatrals, 
gimnàstics i excursionistes, 
entre d’altres. El règim fran-
quista va sotmetre’l a un ex-
pedient de depuració que 
li va comportar el desterra-
ment a Burgos i ser apartat 
per sempre de l’exercici de la 
professió a qualsevol Escola 
Nacional, sent sentenciat a 
una pena de presó que no es 
va acabar aplicant. El record i 
l’estima que s’ha mantingut a 
la població per la seva �gura 
l’il·lustra el fet que doni nom 
a l’actual escola pública i d’al-
tres entitats de la població.  

ANOIA SUD / LA VEU

El passat dissabte 6 de 
novembre es va dur a 
terme la presentació 

del Pla Estratègic de la Vall de 
la Riera de Carme, un projec-
te transversal a Carme, San-
ta Maria de Miralles i Orpí, 
orquestrat per Raiels i amb 
el suport econòmic de la Di-
putació de Barcelona, amb la 
�nalitat d’acordar un full de 
ruta per millorar aquest espai 
comú entre els tres municipis.
Partint d’una diagnosi soci-
oeconòmica que s’ha dut a 
terme als tres municipis, s’es-
tà començar a dissenyar un 
pla d’actuació per dissenyar 
projectes conjunts, en coo-
peració i col·laboració dels 
tres municipis afectats, amb 
l’objectiu de reforçar-los di-
namitzant l’economia local, 
mantenint serveis i garantint 
qualitat de vida a la població 
d’aquest àmbit territorial.
L’acte, que es va celebrar al 
Casal de Carme, va comptar 

Carme, Miralles i Orpí 
presenten el Pla Estratègic 
de la Vall de la Riera de 
Carme

amb una cinquantena de ve-
ïns i veïnes dels tres pobles, 
que van poder mostrar les se-
ves inquietuds i esperances en 
aquest projecte a través d’un 
taller participatiu. Grups de 
veïns barrejats aleatòriament 
van posar en comú els desit-
jos que tenen pel futur de la 
Vall de la Riera de Carme, 
de la mateixa manera que 
van acordar quins escenaris 
s’han d’evitar.
Algunes de les propostes 
més multitudinàries van ser 
les de mantenir el que actu-
alment hi ha i evitar degra-
dar l’entorn, fent bon ús dels 
recursos naturals i cuidant 
l’entorn per aconseguir una 
economia sostenible. El ta-
ller servirà com a punt de 
partida per elaborar aquest 
full de ruta a llarg termini; 
és un projecte que no tin-
drà uns efectes immediats 
perquè cal treballar-lo bé, 
però valdrà la pena pel futur 
d’aquest espai i dels munici-
pis que l’envolten.

VALLBONA D’A. / LA VEU

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha destinat una 
partida de 3.300 euros per 
complementar les beques 
que reben els alumnes des 
del Consell Comarcal de 
l’Anoia. Aquestes beques 
comarcals cobreixen el 70 
per cent del cost dels men-
jadors escolars al llarg del 
curs, cosa que suposa que 
les famílies que les rebin 
n’hagin d’assumir una part.
Amb el suport de l’assis-
tenta social, i amb especial 
atenció a les famílies amb 
pocs recursos, l’Ajuntament 
assumeix aquest cost res-
tant perquè tots aquells que 
hagin rebut una beca men-
jador del Consell Comarcal 
tinguin cobert el total del 
servei durant tot el curs. 
En total es beneficiaran 
d’aquest ajut 11 famílies.

Vallbona comple-
menta el cost, per 
arribar al 100 per 
cent, de les beques 
de menjador escolar 
del Consell

STA COLOMA DE Q. / LA VEU

El Castell del Comtes de 
Santa Coloma de Que-
ralt ha acollit aquest 

passat divendres i dissabte, 5 
i 6 de novembre, les jornades 
Territori i vincles, un esdeveni-
ment que pretenen re�exionar 
i treballar sobre els problemes 
que pateix la Vall del Corb i el 
món rural en general.
Més d’una dotzena de ponents 
i una setantena d’assistents van 
passar per l’espai que acollia les 
jornades, on també es van cele-
brar alguns tallers per conèixer 
casos pràctics d’eines i experi-
ències ja testades i que poden 
ser replicades en altres zones 
rurals de Catalunya.
Entre els temes més destacats 
dels quals es va parlar durant 
les dues jornades de treballa 
hi havia el repte demogrà�c, 
la masoveria urbana, la gestió 
sostenible dels recursos fores-
tals o la transició energètica, un 
tema que està molt d’actualitat 
i del quan en va parlar la regi-
dora de l’Ajuntament de Santa 
Coloma, Montse Oranias. 
A més, durant els dos dies en 

que s’han celebrat les jorna-
des, les persones participants 
han pogut degustar productes 
agroalimentaris de produc-
tores i elaboradores de la Vall 
del Corb, així com participar 
en dues sessions dinamitzades 
per la cooperativa l’Aresta, amb 
la �nalitat de compartir eines i 
enxarxar-se amb altres entitats 
o persones del territori i apro�-
tar el potencial existent.
Les jornades han estat co-or-
ganitzades pel projecte Terri-
tori de Vincles i CoopCamp, 
compten amb la col·labora-

ció del Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de 
Lleida i l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Queralt, així com 
el suport del Departament de 
Treball, Afers socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya 
i el Ministerio de Trabajo y 
Economía social.
El conjunt de les jornades es 
van grava amb vídeo i es po-
den tornar a veure al Canal 
de Youtube de l’Ateneu Coop-
Camp i en aquests enllaços: 
Jornada de divendres i Jorna-
da de dissabte.

“Territori i Vincles”, l’actualitat al món 
rural, a Santa Coloma
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CARME / LA VEU

Ahir dijous 11 de no-
vembre, dia de Sant 
Martí, a Carme se 

celebrava la Festa Major 
d’Hivern. Es va fer la tra-
dicional Missa Solemne a 
la Parròquia de Sant Martí 
amb l’acompanyament dels 

Amics de la Parròquia. 
També hi ha actes progra-
mats pel cap de setmana, per 
gaudir en família del nostre 
municipi. Dissabte 13 po-
dreu fer una visita guiada 
a l’Escorxador i a l’entorn 
de Carme seguint la tradi-
ció dels paraires de Carme a 
càrrec d’Anoia Patrimoni. A 

Per Sant Martí, Festa Major d’hivern 
a Carme

LA LLACUNA / BET GÀRGOLA

El passat dissabte 6 de 
novembre va tenir lloc 
la Inauguració de l’ex-

posició d’escultura amb fusta: 
‘Móns Orgànics, Connexions 
Neuronals i Geometries’, una 
mostra de 18 peces realitza-
des per l’artista anoienc, Jo-
sep Millaret (Els Hostalets de 
Pierola, 1964), a la Casa de 
Cultura i Turisme de La Lla-
cuna.
L’acte el va presidir la regido-
ra de Cultura, Ma Rosa Bus-
quet, qui va presentar l’artista 
a tots els presents amb brin-
dis inclòs. L’assistència va ser 
molt alta, amb la sala, l’entra-
da i el carrer plens durant les 
dues hores de l’esdeveniment.
L’obra d’aquesta exposició 
parteix de la idea de “donar 
vida a l’arbre caigut”, segons 
paraules de l’artista, “va sor-
gir un dia de 2010, de sobte, 
en observar a terra una forma 
humanitzada d’una branca 
seca de pi”.  Així va comen-
çar la seva experiència amb 
la fusta, i d’allà en va sorgir 
tota una col.lecció de “Milla-
rets”, els personatges de fusta 
creats de la seva imaginació. 
Després va experimentar en 
objectes, mobles artístics, �-
gures de gran bellesa i demés, 
�ns arribar a les seves peces 
clau,     de formes neuràlgi-
ques i geomètriques, tan em-
blemàtiques de la seva obra.     
Llargues passejades pels bos-
cos d’Orpí, lloc de residència 
de l’artista,  per trobar la peça 
adient per a cada �gura. Un 
treball mental i manual des 
del primer moment d’albirar 
la branca amb la forma de-
sitjada, de pelar-la, llimar-la, 
polir-la i, en de�nitiva, mi-

mar-la �ns a transformar-la 
en una peça delicada que for-
marà part de tot un entrellat 
per crear una nova forma es-
cultòrica.  Una obra de poesia 
visual que creix dia a dia i va 
evolucionant en cada diferent 
etapa d’aquest procés, �ns ar-
ribar a la seva obra mestra, 
l’”ENS”, una gran �gura neu-
ràlgica semi esfèrica formada 
per centenars de peces talla-
des que conjunten en cen-
tenars de nuclis. Una forma 
escultòrica a la qual l’artista 
va dedicar tres anys del seu 
treball.   Josep Millaret Valls 

“Móns orgànics, connexions neuronals i geometries”, 
exposició a la Casa de cultura i turisme de la Llacuna

la tarda podreu participar a 
la GPS Track, a partir de les 
17:30h amb inici a la Zona 
Esportiva. El diumenge po-
dreu veure en família de 
l’espectacle de la Companyia 
Sifó “Sabates Vermelles” a 
partir de les 12:30h al Teatre 
de Carme, amb les entrades 
a un preu de 3€ (les podeu 
aconseguir a taquilla o en 
aquest enllaç). I a la tarda, 
per tancar el cap de setma-
na, el Trío Héxié ens farà 
gaudir amb el seu concert 
“Música & Imatge”. L’espec-
tacle de flauta, violí i violon-
cel es realitzarà a l’Esglèsia 
Parroquial de Sant Martí 
amb taquilla inversa.

(Hostalets de Pierola,1964) 
Artista multidisciplinar i au-
todidacta.  Dedicat a la mú-
sica durant onze anys (1986-
97) com guitarra del grup de 
rock GÀRGOLA, el 1999 va 
començar a experimentar 
amb els muntatges fotogrà-
fics, als quals va dedicar una 
altra dècada. El 2010 comen-
ça la seva experiència amb 
la fusta, una nova manera 
de treure  les seves  ànsies 
d’expressar-se i de crear, en 
aquest cas, una forma nova 
donant vida a l’arbre caigut.

Millaret amb la ceramista Maria Gumà/ FOTOS: Antonio K Puertas 

HOSTALETS DE P. / LA VEU

Una iniciativa particu-
lar amb el suport de 
la regidoria de Cul-

tura de l’Ajuntament s’estrena 
aquest divendres 12 de no-
vembre (19.30) amb presen-
tació a la sala de la Torre del 
Sr. Enric. Es tracta d’un cicle 
dedicat a la literatura catala-
na que s’ha programat �ns al 
8 d’abril amb cinc grans es-
criptores.
La primera sessió està dedi-
cada a Caterina Albert i Para-
dís, qui va passar a la història 
amb el nom de ploma de Víc-
tor Català. La seva novel·la 
Solitud escrita el 1905 es va 
convertir en una de les obres 
cabdals del modernisme, 
però també va desenvolupar 
una carrera com a pintora, 
escultora i dibuixant. Nascu-
da el 1869 a l’Escala, Cateri-
na Albert va viure tres etapes 
literàries: modernisme, abans 
de la guerra civil i postguerra. 
Va morir el 1966 a l’edat de 96 
anys.
La segona sessió servirà per 
comentar la lectura de la 
seva obra i s’ha programat 
per al 3 de desembre. A con-
tinuació podeu consultar el 
cartell amb el calendari i les 
escriptores que protagonitzen 
aquest cicle.

‘Tast de literatura’ 
amb escriptores 
catalanes als 
Hostalets de Pierola

Inauguració de l’exposició
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S.M.SESGUEIOLES / LA VEU

Del 12 al 14 de novembre, 
Sant Martí Sesgueioles 

organitza la festa major d’hi-
vern.
Divendres 12, a les 18 hores, 
tindrà lloc l’espectacle de mà-
gia familiar, al bar de l’equi-
pament esportiu. Dissabte 13, 
a les 20 hores, es farà la pre-
sentació del llibre i projecció 
de la pel·lícula “2 reines i 9 
reis”, al Centre Polivalent Jo-
sep Maria Torras Cao “La Fà-
brica”.
Finalment, el diumenge 14, 
a les 9.30h se celebrarà una 
caminada al Castell de Vila-
llonga, amb l’arqueòleg Marc 
Antoni Lladó; la sortida serà 
a les 9:30h de l’equipament 

esportiu. Cal portar esmor-
zar.
A les 13 hores tindrà lloc la 
missa solemne en honor al 
nostre patró, sant Martí. Fi-
nalment, a les 18h, tindrà lloc 
l’obra de teatre “Despentina-
des”, de Núria Clemares amb 
la col·laboració de Bibliobús 
Montserrat, al Centre Poliva-
lent Josep Maria Torras Cao 
“La Fàbrica”.

Festa major d’hivern de 
Sant Martí Sesgueioles

CALAF / LA VEU

Taller compostatge do-
mèstic
Amb motiu de la Set-

mana Europea de Prevenció 
de Residus, que tindrà lloc en-
tre el 20 i el 28 de novembre, 
l’Ajuntament de Calaf ha orga-
nitzat un taller de compostat-
ge domèstic.
Hi haurà dues sessions forma-
tives: el dilluns 22 de novem-
bre des de les 19.00 h �ns a les 
21.00 h i el dimarts 23 de no-
vembre des de les 09.00 h �ns 
a les 11.00 h.
Durant el taller, es podrà 
aprendre què és i com es fa el 
compostatge, quins aspectes 

condicionen el procés, quins 
materials es poden compostar 
i quin ús es pot donar al com-
postatge �nal.
L’Ajuntament cedirà un com-
postador a cada participant, 
amb la condició que es retorni 
si es deixa d’utilitzar i s’accepti 
que l’Àrea de Medi Ambient 
comprovi de forma anual el 
seu estat.
Per assistir, és necessari estar 
empadronat al municipi, no 
disposar d’un compostador 
i viure en un habitatge amb 
jardí o hort. El taller compta 
amb places limitades i reque-
reix inscripció prèvia, que es 
pot realitzar enviant un correu 
a calaf.portaaporta@calaf.cat.

L’Ajuntament de Calaf 
impulsa un taller de 
compostatge domèstic

MASQUEFA / LA VEU

El Ple de l’Ajuntament 
de Masquefa ha apro-
vat provisionalment les 

Ordenances Fiscals Regula-
dores dels Tributs Municipals 
per al 2022. Les ordenances 
han estat aprovades amb els 
vots a favor de Junts per Mas-
quefa, PSC, ERC i C’s i el vot 
en contra de les CUP.
Les Ordenances Fiscals per 
a l’any vinent congelen els 
principals tributs i taxes mu-
nicipals. Així, en termes ge-
nerals, les ordenances resten 
congelades, si bé s’incorpo-
ren algunes boni�cacions i 
canvis normatius i legals. Per 
tant, malgrat que l’IPC anual 
ha augmentat, l’Ajuntament 
aposta per no augmentar les 
principals les taxes i aquestes 
resten majoritàriament con-
gelades. 
Elena Fernández, regidora 
d’Hisenda, posa en valor la 
mesura adoptada per l’equip 
de govern i destaca que “la 
pandèmia està suposant un 
revers econòmic molt impor-
tant per a les famílies”. “La 
bona salut econòmica de les 
arques municipals ens permet 
afrontar aquesta crisi social, 
sanitària i econòmica sense 

haver de sotmetre els nostres 
veïns a més pressió �scal”, ar-
gumenta Elena Fernández.

Nou recàrrec sobre l’IBI dels 
immobles buits
Entre les novetats més des-
tacades de les Ordenances 
de 2022 hi ha l’aplicació d’un 
recàrrec de �ns al 50% sobre 
l’IBI dels immobles d’ús resi-
dencial que es trobin desocu-
pats amb caràcter permanent, 
amb l’objectiu d’afavorir el 
dret d’accés a l’habitatge dels 
masque�ns.
En aquest sentit, s’entén per 
desocupació de l’habitatge el 
fet que aquest es trobi en dis-
posició de ser ocupat, o de ce-
dir el seu ús a un tercer, sense 
que hi hagi causa justi�cativa 
de la desocupació. 

Boni�cacions de la taxa per 
la prestació del servei de ges-
tió dels residus municipals

Les Ordenances Fiscals per 
al 2022, finalment, també 
incorporen diferents boni-
ficacions de la taxa per la 
prestació del servei de ges-
tió dels residus municipals 
amb l’objectiu de millorar i 
potenciar la recollida selec-
tiva de deixalles a la vila:
• Reducció d’un 5% de la 
quota per participar d’una 
inspecció tècnica voluntària 
per tal ser un habitatge amb 
recollida selectiva acredita-
da. 
• Reducció d’un 20% de la 
taxa per establiments que 
participin en el servei d’ins-
pecció tècnica voluntària i 
resultin ser un comerç local 
amb recollida selectiva acre-
ditada.
• Cobrament d’un import de 
45€ per a la recollida de res-
tes vegetals i poda en grans 
volums a través del servei 
porta a porta.

L’ajuntament  de Masquefa congela 
impostos i taxes per al 2022 
Les Ordenances Fiscals 

per a l’any vinent no 
inclouen increments en 
els principals tributs i 
incorporen un recàrrec 
del 50% per als immo-

bles d’ús residencial que 
es trobin desocupats de 

forma permanent. 

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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COPONS / LA VEU

El diputat d’Educació 
de la Diputació de 
Barcelona, Josep Mon-

ràs, juntament amb l’alcalde 
de Copons, Àlex Prehn, i el 
Conseller d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, 
Josep González- Cambray, 
ha participat aquest matí en 
l’acte d’inauguració del nou 
edifici de l’escola d’infantil i 
primària Quatre Vents - ZER 
Vent d’Avall del municipi de 
Copons.
El nou espai de l’escola ocu-
pa l’edifici de la Rectoria. Es 
tracta d’un casalot situat da-
vant de la plaça de l’Església. 
L’edifici està catalogat i en té 
un notable valor cultural.

Copons estrena el nou edi�ci de l’escola Quatre Vents

La rehabilitació de l’edifici de 
la Rectoria està cofinançada 
per l’Ajuntament de Copons, 
la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya. La 
corporació ha fet una aporta-
ció econòmica de 200.000eu-
ros emmarcada dins de les 
Meses de Concertació, actu-
alment el Programa General 
d’Inversions.
Durant la seva intervenció 
Josep Monràs ha subratllat 
que «la inauguració d’una 
escola és sempre una bona 
notícia per a qualsevol mu-
nicipi, perquè contribueix a 
teixir comunitat, a sumar es-
forços i a connectar persones 
i entitats amb projectes en-
grescadors, amb l’objectiu de 
no deixar ningú enrere»

CALAF / LA VEU

Aquest cap de setmana, 
el Casino de Calaf tin-
drà doble espectacle. 

Primer de tot, el dissabte 13 de 
novembre a les 18.00 hores, els 
Ministrils del Raval presenta-
ran ‘La Filomena se’n va al 
mercat’. Un espectacle familiar 
amb música tradicional, basat 
en un diàleg entre una dona 
d’ara, l’Alba, i una d’abans, la 
seva tieta Filomena. Dos mo-
ments diferents en el temps on 
es complementa la música i 
l’alimentació. Sort en tenim, si 
tenim menjar i cançons, per-
què ens ajuden a pair la vida. 
L’endemà, diumenge 14 de 
novembre a les 18.30 hores, 
�e Feliuettes retornen al ca-
baret més genuí amb ‘Akelar-

L’actuació i les obres han 
consistit en la consolidació 
dels sostres de la planta 1ª i 
2ª; l’adequació de la planta 
baixa com a cos  principal de 
l’edifici. L’adaptació del cos 
posterior, i reestructuració 
de la caixa de l’escala i subs-
titució de la coberta. A la 
planta soterrani s’ha instal-
lat una caldera de biomas-
sa. La planta baixa acollirà 
la llar d’infants i espais del 
CEIP (serveis, menjador i 
sala de professors). La planta 
primera i segona aules i ser-
veis CEIP.
Totes les intervencions s’han 
plantejat amb criteris de res-
tauració i conservació així 
com criteris d’ecodisseny i 
d’eficiència energètica.

re’. Un espectacle amb música, 
gamberrisme, reivindicació, 
comèdia i autoparodia, diri-
gides per Míriam Escurriola, 
amb textos de Clàudia Cedó, 
Cristina Clemente, Xavi Mo-
rató, Mireia Giró, Gerard 
Sesé, �e Feliuettes i Míriam 
Escurriola i música de Clara 
Peya, Arnau Tordera, Ariad-
na Cabiró i Gerard Sesé. �e 
Feliuettes ens conviden al seu 
aquelarre, on ens interpel·len, 
es pregunten sobre el món 
que els ha tocat viure i so-
bre com transformar-lo, sent 
dones. A través de l’esperit 
nascut del cabaret més per-
sonal, personatges inesperats 
posaran en qüestió situacions 
quotidianes i no tan quoti-
dianes, deformant-les amb 
un mirall ple de possibilitats. 

Humor negre, faula idiota i 
perversa, el kitsch, l’absurd, 
l’stand up comedy, l’esperit 
punk… ingredients en el nos-
tre còctel per parlar amb lli-
bertat i humor.
Per adquirir les entrades, cal 
reservar-les al telèfon 93 869 
83 77 o al 620 134 018 (Josep) 
o comprar-les al portal web 
www.entrapolis.com. També 
es podran aconseguir a ta-
quilla des d’una hora abans 
de l’espectacle, sempre que en 
quedin de disponibles. En el 
cas de ‘La Filomena se’n va al 
mercat’, el preu per als socis 
és de 5 euros i per al públic 
en general de 8 euros. Gratu-
ït �ns a 2 anys. En el cas de 
‘Akelarre’, el preu per als socis 
és de 12 euros i per al públic 
en general de 15 euros. Invi-

Un espectacle d’humor negre i un altre de familiar, 
aquest cap de setmana al Casino

tacions vàlides. 
Els espectacles estan inclo-
sos als actes del 125è ani-
versari del Casino de Calaf. 
L’entitat calafina prepara 

una llarga i variada progra-
mació per viure un 2021 ben 
complet. Tota la informació 
i espectacles a la web de l’en-
titat www.casinodecalaf.cat.

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

CF IGUALADA 2
CFJ MOLLERUSSA 1

Els igualadins tornaven 
a la competició des-
prés de la jornada de 

descans i volien regalar els 
tres punts a l’a�ció. Davant 
s’hi trobava el Mollerussa, 
campió de la Primera Cata-
lana 2021. Seria un partit in-
tens en el que s’hauria de de-
mostrar tot el potencial per 
aconseguir els tres punts.
Així va ser com l’equip va 
sortir amb molta ambició i, 
al minut 10, Franco dispo-
sava de la primera ocasió. El 
porter visitant evitava el pri-
mer gol. S’havia de seguir in-

sistint i no badar en defensa.
El conjunt blau va disposar 
d’arribades no gaire clares, 
però no va ser �ns al minut 
32, quan Rafel centrava a 
l’àrea i Sole apro�tava un er-
ror de la defensa lleidatana 
per fer el primer gol. El duel 
es posava de cara, però s’ha-
via de seguir lluitant i treba-
llant, ja que el rival era peri-
llós al contracop.
Just abans del descans, Ro-
mans va salvar l’empat i s’aca-
baven els primers 45 minuts 
amb un mínim domini.
No obstant, l’inici de la se-
gona meitat va ser més baix 
en revolucions i l’equip visi-
tant va començar a guanyar 
terreny als igualadins. Amb 
aquest panorama, el Mo-

llerussa va crear oportunitats 
i, al minut 65, estavellaven 
l’esfèric al travesser.
El matx es complicava més 
quan, al minut 75, els visitants 
empataven. Semblava que la 
dinàmica era molt negativa, 
però en un contracop, Jonny 
va forçar un penal. Minut 82 i 
Joel agafava la responsabilitat 
de xutar-lo. El davanter blau 
no va fallar i avançava, de 
nou, a l’Igualada.
Quedaven poc més de deu 
minuts per tancar el duel i 
calia resistir. Així ho va fer 
el conjunt de Carlos López 
per deixar els tres punts a 
Les Comes. El conjunt igua-
ladí suma 8 punts i aquest 
cap de setmana visita el 
camp del Solsona.

Resistir és vèncer

FUTBOL / LA VEU

FAF L’HOSPITALET 2
CF IGUALADA 6

Les igualadines no vo-
lien perdre el tren de 
les primeres posicions 

de la lliga i tenien l’obliga-
ció d’aconseguir la victòria a 
l’Hospitalet, després de l’em-
pat de la setmana anterior.
Sent conscients que es trac-
tava d’un camp complicat, 
les jugadores de Víctor Tor-
rijos van sortir molt endo-
llades i ja en el primer mi-
nut de joc van poder obrir el 
marcador però no van estar 
encertades. El panorama 
convidada l’optimisme quan, 
al minut 6, de penal, Pauli 
feia el primer gol.
I als vint minuts de joc, la 
mateixa Pauli feia el segon. 
Semblava que l’enfronta-
ment ja estaria decidit, grà-

cies a les bones sensacions 
del conjunt blau amb la pi-
lota, però res més lluny de 
la realitat. La tendresa de-
fensiva va fer que gairebé al 
descans, les locals retallessin 
diferències.
Amb aquest resultat, el club 
del Baix Llobregat va aprofi-
tar el seu gran desplegament 
físic per jugar de forma di-
recte, des de llançaments de 
la pròpia portera. Les blaves 
es mostraven molt dèbils i 
les locals van empatar.
Des d’aquell moment, les 
igualadines es van saber 
adaptar amb molta tranquil-
litat i paciència i Marina va 
fer el tercer al minut 72. I 
dos minuts més tard, Ber-
nadí va fer el quart.  Ja a les 
acaballes del duel, Pauli i Ri-
bas van tancar el marcador 
final de 2 a 6.
Aquest cap de setmana, les ano-
ienques reben al Viladecans.

Victòria contundent a 
l’Hospitalet
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Tel. 936 01 48 58          662 90 60 30
Plaça del Pilar, 4 · Igualada, BCN

@immohecla        @immoheclabcn
info@immo-hecla.com · www.immo-hecla.com

IMMOBLE EXCLUSIU EN VENDA!
Pis totalment exterior, cantoner, amb terrassa de 
63 m2 amb vistes quasi 360º. Pàrquing i traster. 
Zona comunitària ajardinada. Construcció 2002
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HOQUEI PATINS / LA VEU

CP VOLTREGÀ 1
IGUALADA FEMENÍ HCP 3

L’Igualada Femení Ho-
quei Club Patins va 
debutar a l’OK Lliga 

guanyant a la pista de l’ac-
tual sots-campió d’Europa, 
i un dels clubs dominadors 
d’aquesta especialitat durant 
la darrera dècada, el Club 
Patí Voltregà (1-3). Les igua-
ladines van fer un partit molt 
seriós, van dominar el temps 
del joc, i van saber jugar els 
moments decisius a la per-
fecció. Excel·lent estrena 
del tècnic Carles Marín a la 
banqueta amb una actuació 
coral de les igualadines, que 
van revenjar esportivament la 
derrota patida davant el Vol-
tregà a la Lliga Catalana.
El xiulet inicial va deparar 
un joc força controlat per les 
igualadines, que van defensar 
sense faltes i que ràpidament 
van tapar les vies de joc de 
les locals, especialment amb 
bones cobertures sobre Berta 
Tarrida i Aina Arxé. Amb un 
joc combinatiu i ràpides sor-
tides a la contra, les iguala-

dines van amenaçar la porte-
ra local Uxue Otegi, �ns que 
al minut 15 Carolina Herrera 
va caçar una bola dins l’àrea 
per fabricar el 0-1. Aquest 
gol va donar molta con�ança 
a les igualadines, que no van 
patir �ns el descans i que �ns 
i tot haurien pogut ampliar 
l’avantatge.
A la represa, el Club Patí Vol-
tregà va sortir més intens i 
vertical, però les visitants van 
continuar fent un joc elèctric 
i arribant amb perill a la por-
teria d’Uxue Otegi. Les igua-
ladines, molt ben ubicades a 
pista en tot moment, van veu-
re com les locals farien l’em-
pat a un per mediació de la 
capitana Aina Arxé al minut 
30, apro�tant una assistència 
de Paula Ferrón.
El momentani empat va do-
nar pas a uns minuts d’alter-
natives, �niquitats amb un 
clar penal a favor de les igua-
ladines, i que la capitana Pati 
Miret va transformar clavant 
la bola a l’escaire esquerre de 
la porteria local. Aquest gol 
va generar nerviosisme en 
les locals, i va permetre a les 
noies que entrena Carles Ma-
rín controlar molt bé el joc, 

amb llargues possessions i 
sense renunciar a les contres. 
Precisament, en una d’elles, 
una ràpida combinació entre 
Aida Mas i Carolina Herrera 
va �nalitzar amb un teva-me-
va de�nit per Herrera i que 
signi�caria el de�nitiu 1-3. 
D’aquí �ns el �nal, infructu-
ós domini del Voltregà i un 
Igualada Femení que hauria 
pogut eixamplar l’avantatge.
Optimisme en el conjunt 

igualadí després del primer 
triomf a una pista tradicio-
nalment molt complicada i 
que permet a les igualadines 
situar-se amb els conjunts 
capdavanters de la millor lli-
ga del món, amb 3 punts. Les 
igualadines han treballat du-
rant la setmana per preparar 
amb energies renovades el 
primer partit de lliga a casa, 
dissabte a les 21.00 hores, da-
vant el Sant Cugat que entre-

na Beto Borregán.
El matx de Sant Hipòlit va 
venir precedit per un acte 
protocolari contra la vi-
olència masclista, en què 
les jugadores de Voltregà i 
Igualada Femení van lluir 
a la pista sengles pancartes 
amb els lemes “Vermella als 
violadors” i “Les agressions 
masclistes les combatrem 
alçades i unides -Ens volem 
vives i lliures!”

L’Igualada Femení HCP inicia l’OKLliga guanyant a Voltregà

BÀSQUET / LA VEU

CB ALMOZARA 72
MONBUS CB IGUALADA 98

E l Monbus CB Iguala-
da disputava, el passat 
dissabte 6 de novem-

bre, la 6a jornada del grup 
C-2 de lliga EBA. Els igua-
ladins venien de guanyar en 
l’anterior jornada a l’Alpicat, 
i en aquesta ocasió tocava 
enfrontar-se al CB Almoza-
ra, el cuer de la classificació.
El partit començava amb un 
conjunt igualadí demolidor 
des de la línia de tres, amb 
un excel·lent encert, 10 de 

12 encerts. El primer perío-
de s’acabava amb un espec-
tacular 19 a 41.
En el segon període, el joc 
va ser més igualat, sobretot 
degut a una millora defensi-
va de l’equip local. S’arribava 
al descans amb un parcial de 
21 a 21 que col·locava l’elec-
trònic amb un còmode avan-
tatge de 21 punts, 40 a 61.
El tercer període, els nois 
del Monbus van baixar el 
ritme de joc i l’equip local 
ho va aprofitar per escurçar, 
mínimament, les distànci-
es al marcador, acabant el 
període amb el marcador de 
60-82.

El darrer període, l’equip 
d’Òscar Navarro va tornar 
agafar una bona dinàmica de 
joc i encert de cara a cistella 
per acabar emportant-se la 
victòria per 26 punts de dife-
rència. El marcador final va 
ser de 72-98. En aquest par-
tit va debutar el jove igualadí 
Biel Salat, jugador del Júnior 
Masculí A.
Amb aquesta victòria, el 
conjunt igualadí es man-
té invicte a la classificació 
mantenint el ple de victòries 
en els sis partits disputats.
El proper partit del Monbus 
CB Igualada serà demà dis-
sabte 13 de novembre, a les 
18:30h, al pavelló de Les Co-
mes. El rival serà el colíder 
i totpoderós Torrons Vicenç 
CB L’Hospitalet que està 
empatat al capdavant de la 
classificació amb el conjunt 
igualadí. El partit serà un 
gran espectacle. S’espera un 
gran ambient a les graderies 
per ajudar i animar al màxim 
als blaus per aconseguir una 
victòria importantíssima per 
a la competició. L’espectacle 
entre els dos primers classi-
ficats estarà assegurat.

Nova victòria del Monbus CB Igualada 
amb recital des del triple

BÀSQUET / LA VEU

EVENTS CB IGUALADA 79
TGN BÀSQUET 61

L’Events CB Igualada 
aconseguia el passat 
cap de setmana una 

victòria molt important per 
seguir en les primeres posi-
cions.
Els primers minuts del partit 
van ser marcats per un molt 
bon joc de les igualadines, 
que amb la bona defensa i 
bones opcions d’atac aconse-
guien anotar amb més facili-
tat que les jugadores de Tar-
ragona. L’encert des de la línia 
de triple es feia visible, acon-
seguint anotar-ne tres durant 
el primer parcial. El resultat 
era de 25-16.
En el segon període, les ju-
gadores de Sergi Alamillo 
seguien  molt posades en el 
seu bon joc defensiu, acon-
seguint aturar a les jugadores 
visitants, que seguien  vivint 
de l’encert de tir lliure. En el 
joc ofensiu, les jugadores bla-

ves seguien amb bon nivell de 
joc, arribant còmodes per po-
der anotar. El parcial era de 
18-16, arribant a la mitja part 
amb un resultat de 43-32.
En la represa del partit, el rit-
me seguia sent marcat per les 
blaves, que el portaven tant 
en defensa com en atac, ro-
bant pilotes i podent trobar 
ocasions fàcils a la cistella. 
Un tercer quart marcat per la 
intensitat defensiva dels dos 
equips, que deixava el partit 
de cara per les jugadores lo-
cals. El parcial va ser de 18-15, 
fent un marcador de 61-47.
En l’últim període del partit, 
les jugadores blaves aconse-
guien crear ocasions fàcils de 
tirs alliberats des de la línia de 
triple anotant quatre triples 
gairebé seguits que deixaven 
sentenciat el partit, trobant 
una victòria més per les ju-
gadores d’Igualada. El parcial 
era de 18-14 i el resultat �nal 
de 79 a 61.
Aquest proper cap de setma-
na l’equip igualadí li toca jor-
nada de descans.

L’Events CB Igualada 
segueix amb pas ferm a 
Copa Catalunya



ESPORTS  | 35Divendres, 12 de novembre de 2021

Toni Bou guanya el trial d’Andorra i 
encarrila un nou títol mundial
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Amb 35 anys acabats 
de fer, el pilot pierenc 
Toni Bou amb Mon-

tesa ha començat el mundial 
de trial sota sostre de la mi-
llor manera, guanyant i a més 
d’una forma aclaparadora so-
bre els seus rivals.
Un mundial, aquest, que en 
principi estava previst que 
constés de sis proves a dispu-
tar en varis països europeus, 
però que �nalment tindrà 
lloc només a Andorra i Ca-
talunya. Si el campionat del 
món de trial el protagonitza 
un pilot català, per goig ano-
ienc gràcies a Toni Bou, en-
guany la llengua catalana serà 
l’única i gran protagonista a 
nivell d’organitzadors andor-
rans i catalans.
Una vegada acabada la prova 
en el Poliesportiu d’Andorra, 
Bou comentava: “Estic súper 
content amb aquesta victòria. 
Després de 20 mesos sense 
participar a X-Trial les sensa-
cions has estat estranyes avui. 

Tornar a competir davant del 
públic i damunt del públic 
andorrà ha estat increïble. 
Sabem que Barcelona, que 
també és la meva carrera de 
casa, serà molt complicada i, 
per això, era molt important 
guanyar avui aquí. Al principi 
he assegurat algun punt i he 
comès algun error. Però a la 
segona volta i la �nal ha estat 
espectacular, no només per-
què no he comès penalitza-
cions, sinó perquè m’he sen-
tit molt a gust pilotant, amb 
seguretat i agressivitat. Estic 
molt content amb el meu pi-
lotatge, però sobretot amb 

l’equip. Vull agrair-los tota la 
feina que han fet aquest dar-
rer mes després de guanyar 
el mundial a l’aire lliure, per 
posar a punt la moto per al 
campionat sota sostre”.
El proper i darrer trial serà 
decisiu per proclamar el 
campió i es disputarà el diu-
menge dia 21 de novembre 
al Palau Sant Jordi barceloní. 
Cal destacar que si la revista 
Solo Moto i l’empresa RPM a 
l’any 1978 inventaren, crearen 
i organitzaren el primer trial 
sota sostre, el 21 de novembre 
també es disputarà el primer 
trial femení sota sostre.

VÒLEI / LA VEU

E l Dinàmic Sports Sè-
nior femení de l’Igua-
lada VC aconseguia 

davant les líders la segona 
victòria consecutiva. Arri-
bava després d’un partit on 
les igualadines van mostrar 
una superioritat en defensa 
i atac davant un equip que 
no havia perdut encara cap 
partit. Aquesta victòria les 
fa arribar a la 5a posició, a 
només 3 punts de les places 
que donen accés a la lliga 
d’ascens, quan encara que-
den 7 partits i 21 punts en 
joc. La propera setmana ju-
guen diumenge a les 18h a 
les Comes, en un partit que 
es preveu molt disputat. 
Per la seva banda, el Jorba 
Solà Sènior Masculí queia 
derrotat a la pista del CN 
Sabadell per 3-1. Els igua-
ladins, que van guanyar un 
primer set molt ajustat per 
23-25, no van saber mante-

nir el ritme i l’actitud neces-
sàries per guanyar el partit. 
La manca de canvis i degut a 
les lesions, van fer impossi-
ble el canvi d’actitud neces-
sària per guanyar un partit 
que els hagués traslladat a la 
tercera posició de la lliga. En 
aquests moments, segueixen 
quarts i encara tenen tota la 
segona volta per remuntar 
posicions i assegura-se una 
plaça en la lliga d’ascens a 
primera. 
El sènior masculí B va jugar 
el passat diumenge a Mar-
torell. L’equip ha recuperat 
l’energia inicial de la tempo-
rada i ha tornat a gaudir del 
voleibol. La confiança entre 
els jugadors i la millora tèc-
nica de les últimes setmanes 
s’han reflectit en el joc i en 
el marcador arribant en els 2 
últims sets a 25-22. Tot i no 
haver aconseguit la victòria, 
la forma de jugar i l’actitud 
de l’equip apunten una gran 
segona volta. 

Els sèniors de l’Igualada 
VC lluiten per arribar a 
la fase d’ascens
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HANDBOL / LA VEU

AEH LES FRANQUESES 32 
C.H. IGUALADA 28

E l partit es preveia 
molt complicat per 
l’Igualada ja que per 

diversos motius anaven ha 
jugar el partit amb 4 baixes 
importants per l’equip de 
Pol Cantero.  
Els primers minuts de joc el 
partit estava molt anivellat 
però a partir del minut 20 
els del Vallès van començar a 
distanciar-se en el marcador i 
arribat el minut 30 la diferèn-
cia era de 5 gols, un 17 a 12 

que demostrava el millor joc 
dels vallesans. 
En la segona part el joc va 
estar molt més igualat ja que 
els de Les Franqueses van 
mantenir la diferència en el 
marcador però no van po-
der eixamplar-la, en part per 
la bona actuació del porter 
igualadí i la bona defensa de 
l’equip, però el que va fallar va 
ser l’atac que degut a la man-
ca de jugadors per fer canvis, 
l’esgotament físic era palès en 
els igualadins i els errors en 
els tirs a porta i les pèrdues 
de pilota eren bastant evi-
dents. Al �nal un 32 a 28, 4 
gols amunt pels vallesans.

Troben a faltar efectius

REDACCIÓ / LA VEU

A quest cap de setma-
na, s’ha celebrat la 
17a Maratona do 

Porto. Amb un recorregut 
que passava pel afores de 
la ciutat portuguesa, a prop 
del riu Duero i del mar. 
Amb un desnivell de 170m 
positius i amb molts trams 
de llambordes.
Hi participaven uns 3.100 

corredors i la van finalitzar 
vora 2000. Realment va ser 
una cursa dura.
La sortida va ser a les 9h del 
matí, amb una temperatura 
d’uns 11º i acabava amb uns 
18º.
Van participar-hi del CN 
Igualada Ramon Pelejà i 
Daniel Pelejà en la prova 
de 42 km i Eva M. Egea a la 
prova de 10km i els tres les 
van finalitzar.

El CN Igualada participa 
a la Marató de Porto

BTT / LA VEU

Després d’un any d’in-
certesa en l’organit-
zació i celebració de 

competicions, aquest cap de 
setmana es va disputar a La 
Pobla de Segur el Campionat 
de Catalunya d’Enduro btt.
El circuit, a banda de tro-
bar-se en un terreny idíl·lic 
per aquest tipus de proves, 
permetia als participants al 
seu pas per el Tossal de Sant 
Martí gaudir d’unes vistes 
espectaculars del Pantà de 
Sant Antoni.
La prova es va iniciar el dis-
sabte a la tarda amb el primer 
tram cronometrat, el qual 
era secret i no havia estat re-
conegut per els participants 
amb 3km i -300m de desni-
vell, aquest primer resultat 

indicaria l’ordre de sortida 
pel diumenge on el circuit de 
14km, constava d’un primer 
tram de 2,6km amb -398m i 
el segon d’1,2km amb -175m, 
es repetiria dues vegades.
En la classificació general 
la prova va ser liderada per 
Anaué Paulos  amb un temps 
de 19’09,12” seguit de Xavier 
Domènech a +15,57” i Pau 
Costa a +23,56”.
Cal destacar la gran parti-
cipació anoienca amb 8 pi-
lots i els seus resultats en el 
Campionat de Catalunya, 
en categoria Femenina, Ma-
ria Pomés amb un temps de 
27’03,06” s’emportava la 3a 
posició. Òscar Marin, amb 
26’36,19” ho feia com a 3r 
M50. Pel que fa als M40, 
Antoni Riera es col·locava 
líder des de la primera es-

pecial de dissabte i amb un 
temps final de 20’32,67” ai-
xecava el trofeu de Campió 
de Catalunya, Jordi Bacardit 
amb 25’16,58” es posiciona-
va 5è, Pau Reixachs quedava 
fora de la lluita pel títol per 
problemes mecànics des del 
primer tram. En M30, Toni 
Mendoza assolia el 5è lloc 
amb 22’50,36”. Pel que fa a 
les categories E-bike en Màs-
ter Ferran Pomés també pu-
java al 3r graó del podi amb 
28’10,46” i en categoria Seni-
or  J. Ma Rodriguez o feia 10è 
amb 23’48,91”.
El proper 14 de novembre es 
disputarà l’última prova de 
la Copa Catalana d’Enduro 
btt en la que també prendran 
part els pilots anoiencs i on 
Antoni Riera opta a procla-
mar-se’n Campió en M40.

Quatre podis anoiencs al Campionat 
de Catalunya d’Enduro BTT

CROS / LA VEU

E l diumenge 21 de no-
vembre se celebra el 
36è Cros Joan Ma-

ragall a Vilanova del Camí 
corresponent a la prime-
ra parada del Circuit de 
Cros Escolar, organitzat 
per l’AFA Joan Maragall, el 
Servei d’Esports de l’Ajun-
tament de Vilanova del 
Camí i el Consell Esportiu 
de l’Anoia.

La matinal es realitzarà a la 
zona de Can Titó i el Parc 
Fluvial de Vilanova del 
Camí, i les sortides es rea-
litzaran per categories, en-
tre les 10:00 i les 12:45 h del 
matí.
Hi haurà medalles per als 
tres primers classificats de 
cada categoria i gènere. Al 
primer classificat de l’Esco-
la Joan Maragall (prebenja-
mí, benjamí i aleví). I a tots 
els participants de les cur-

ses d’educació infantil.
Per tal de garantir els pro-
tocols i mesures marcades 
per la covid, un cop finalit-
zades les respectives curses, 
els escolars aniran a la zona 
d’entrega de premis acom-
panyats pel personal de 
l’organització. Allí se’ls farà 
entrega de les medalles. Les 
inscripcions enguany s’han 
de realitzar telemàticament 
a través del següent formu-
lari fins el 17 de novembre.

Comencen les inscripcions al 
Cros Escolar de Vilanova del Camí

LLIGA EBA
13/11/21 a les 18:10h

MONBUS C.B. IGUALADA - CB L'HOSPITALET
Al Complex Esportiu Les Comes De nou, amb l'animació de la Grada Jove!
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Set medalles pel CAI a la Final del
Campionat de Catalunya de Tardor
ATLETISME / LA VEU

D iumenge passat es 
disputava a l’Estadi 
Serrahima de Bar-

celona la Jornada Final del 
Campionat de Catalunya de 
Tardor, amb organització de 
la Federació Catalana d’Atle-
tisme i que comptaren amb 
una nombrosa participació. 
Hi participaren 7 atletes del 
C.A. Igualada Petromira-
lles/Jocnet classificats en les 
Jornades prèvies, amb una 
brillant actuació global, as-
solint 7 medalles en total, 4 
d’Or, 1 d’Argent i 2 de Bron-
ze. 
Assoliren medalles d’Or i els 
Campionats corresponents, 
Elsa Alías  en Martell Sub-
14, Aleix Sánchez en Salt 
Alçada Sub-14, Jordi Pastor 
en llançament de Pes Sub-14 
i  Rut Sánchez en llançament 
de Pilota Sub-10.  L’Argent 
era per a Ferran Sagrera 
en Martell Sub-16, i les de 
Bronze per a Iván Bermúdez 
en 3.000 m.ll. Sub-16, i per a 
Hamza Zeroual en els 1.500 
m. obstacles Sub-16.
Elsa Alías assolia l’Or en 
llançament de Martell S-16 
amb 45,87 m. Aleix Sànchez, 
l’Or en Salt d’Alçada S-14 
amb 1,56 m. i era a més 4t 

en Llargada amb 4,65 m. Jor-
di Pastor assolia  també l’Or 
en el llançament de Pes S-14 
amb 11,89 m. i Rut Sánchez, 
l’Or en llançament de Pilota 
S-10 amb 22,90 m.
La medalla d’Argent va ser 
per a Ferran Sagrera, 2n en 
llançament de Martell S-16 

amb 40,85 m., i que era a 
més 5è en el Pes S-16, amb 
11,09 m. 
Les medalles de Bronze fo-
ren per als S-16  Ivan Ber-
múdez en els 3.000 m.ll. amb 
10’24”99 i per a Hamza Ze-
roual en 3.000 m. Obstacles, 
amb 5’11”33.

ATLETISME / LA VEU

Diumenge passat es va 
disputar en un cir-
cuit urbà per la ciutat 

de Barcelona, la 42a edició de 
la ZURICH Marató de Barce-
lona, que amb més de 15.000 
atletes inscrits i més de 9.000 
classi�cats,  va  situar no-
vament la prova barceloni-
na sobre els 42.195 m. entre 
les de major participació del 
continent en aquest període 
post-pandèmia.
Hi prengueren part un  grup 
de 10 atletes del CAI Triatló, 
del CAI Popular i membres 
del C.A. Igualada Petromi-
ralles, entre els que cal res-
saltar la 909ª posició general 
de Carles Riba, amb 3h. 07m. 
40s
Els guanyadors absoluts foren 
els atletes  Samuel Kosgei - 
Kènia - amb 2h. 06m. 03seg., 
i Tadu Teshome - Etiòpia -  1a 
femenina i  27ª general amb 

2h. 23m. 53seg., establint 
ambdós atletes els nous rè-
cords de la prova. 
Aquests foren els registres i 
classi�cacions  dels corredors 
del  CAI Petromiralles classi-
�cats en la  Marató de Barce-
lona 2021: 
 909è - Carles Riba - 3h. 07m. 
40 seg. 
1.146è - Jordi Ferrús - 3h. 
12m. 18 seg.
2.007è - Magí Senserrich -        
3h. 25m. 22 seg.
2.171è - Sergio Taravilla -         
3h. 27m. 13 seg. 
4.236è - Jordi Miquel - 
3h. 50m. 22 seg. -       
5.327è - Joan Vilanova  -         
4h. 00m. 02 seg. - 
5.729è - Josep Mª Vilarrubias 
- 4h. 03m. 06 seg. -
 6.236è - Juan Prieto           -       
4h. 09m. 31 seg. -
7.497è - Sergi Alayo        -         
4h. 28m. 17 seg. -
8.019è - Jordi José Barrera -      
4h. 42m. 54 seg. 

Atletes del CAI a la 
Marató de BarcelonaGIMNÀSTICA / LA VEU

Aquest cap de setma-
na el CG Ballerina 
va participar en dues 

jornades de competició. El 
dissabte 6 de novembre es va 
desplaçar a Llinars del Vallès 
per participar al Trofeu de 
Tardor organitzat pel Rítmica 
CEL i el diumenge van anar 
�ns a Blanes a la segona fase 
de Catalunya de nivell base.
El conjunt Junior V va ser el 
representant del club en la 
jornada de dissabte i a la sego-
na fase hi va participar la ju-
venil copa base Paula Mensa.
El conjunt Junior V format 

per Jana Pérez, Ainara Bus-
quets, Berta Tiana, Júlia Ro-
dríguez i Martina Quintana, 
van aconseguir la quarta po-
sició amb el seu exercici de 5 
cèrcols.
Per �nalitzar, la individual 
Paula Mensa Juvenil Copa 

Cap de setmana intens al CG Ballerina

Base va aconseguir la setena 
posició amb el seu exercici de 
cinta. 
Des del Club feliciten al Cos 
Tècnic i gimnastes per la seva 
capacitat de superació i el seu 
esforç i les animem a seguir 
lluitant pels seus somnis. 

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

FRUITA I VERDURA

Av. Dr. Pasteur, 32 
08700 Igualada

Tel. 93 803 77 07

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU

Aquest cap de setmana 
el Teatre de l’Aurora 
programa Qui estigui 

lliure, un text de Xavi Buxe-
da sobre amistat, homofòbia 
i identitat de gènere protago-
nitzada pels joves actors Nil 
Cardoner, Paula Jornet i Pau 
Escobar.
Series capaç d’amagar els 
errors més grans dels teus 
amics per no sentir-te sol? 
Per què tot allò que els hi vas 
perdonar llavors, avui, ja no 
ho perdonaries?
El Pol, l’Àlex i la Carla passen 
les hores en una zona aban-
donada del barri. Creuen que 
la seva amistat no es trencarà 
mai, �ns que un dia, un d’ells 
es veu involucrat en una ba-
ralla aliena, i, potser, sense 
massa sentit. Ara proven de 
reconciliar-se mentre rene-
guen tant de la violència com 
de la seva pròpia identitat.
Sota la direcció de Xavi Buxe-
da, Qui estigui lliure és la his-

tòria de tres amics, interpre-
tats per Nil Cardoner, Paula 
Jornet i Pau Escobar. La seva 
amistat es veu interferida per 
l’homofòbia, la identitat de 
gènere i la condició de classe, 
que tot sovint queda aïllada 
de l’equació. L’obra qüestiona 
l’origen de la violència, el va-
lor i la mesura de les ferides 
passades, l’odi a l’alteritat i la 
capacitat de comprensió en 
contraposició al perdó.
Qui estigui lliure és una pro-
ducció, fruit d’una col·labo-
ració de Sala Trono i el Tea-
tre de l’Aurora que després 
d’estrenar-se a les dues sales 
independents, arribarà a La 
Villarroel de Barcelona.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Qui 

“Qui estigui lliure” amb Nil Cardoner, Paula Jornet 
i Pau Escobar, aquest cap de setmana a l’Aurora

Es tracta d’una produc-
ció fruit d’una col·labo-
ració de Sala Trono i el

Teatre de l’Aurora

estigui lliure, tindran lloc el 
divendres 12 i el dissabte 13 
de novembre a les 20 h i el 
diumenge 14 de novembre a 
les 19 h. Després de la funció 
de divendres 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.

CULTURA / LA VEU

Un total de 20 candida-
tures aspiren a con-
vertir-se en “tresor del 

patrimoni cultural d’Igualada”. 
La campanya està organitzada 
per l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Associació Capital de la Cul-
tura Catalana com a pròleg de 
la Capital de la Cultura Cata-
lana Igualada 2022.
L’objectiu d’aquesta campa-
nya és promoure i divulgar el 
patrimoni cultural d’Igualada 
d’una manera didàctica, pe-
dagògica, lúdica i motivar la 

visita als llocs seleccionats i 
elegits. A més, pretén establir 
noves rutes turístiques que 
permetin als visitants conèixer 
la riquesa patrimonial d’Igua-
lada alhora que es promou la 
participació ciutadana.
Els electors que desitgin votar 
per elegir “7 tresors del pa-
trimoni cultural d’Igualada” 
hauran d’omplir el “Formulari 
de Votació” que està disponi-
ble a www.ccc.cat. El darrer 
dia de votació és el 16 de no-
vembre de 2021.
El votant podrà votar per una, 
dues, tres, quatre, cinc, sis o set 

candidatures. El que no podrà 
fer és votar més d’una vegada 
la mateixa candidatura.
Les candidatures que aspi-
ren a convertir-se en “tre-
sor del patrimoni cultural 
d’Igualada” són les següents:
- Antic Escorxador
- Asil del Sant Crist
- Ateneu Igualadí de la Clas-
se Obrera
- Basílica de Santa Maria
- Casino Foment
- Cementiri Nou
- Claustre de l’Escola Pia
- Ermita de Sant Jaume Se-
soliveres

- Festa dels Reis
- Festa Major de Sant Barto-
meu
- Igualadina Cotonera
- Mostra d’Igualada - Fira de 
teatre infantil i juvenil
- Museu de la Pell
- Museu del Traginer Col·lec-
ció Antoni Ros
- Museu del tren - Railhome 
Barcelona
- Plaça Porxada
- Portal d’en Vives i de la Font 
Major
- Rec
- Tres Tombs
- Vil·la romana de l’Espelt

Vint candidatures aspiren a convertir-se en 
“Tresor del patrimoni cultural d’Igualada”
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TEATRE / LA VEU

Xarxa Igualada porta 
Andròmines, la darre-
ra creació de Samfai-

na de Colors, que aposta per 
una posada en escena con-
ceptual i crea una atmosfera 
sonora que permet a l’espec-
tador sentir i emmirallar-se 
en els records de la seva in-
fantesa. Es tracta d’un espec-
tacle poètic que ens parla de 
la fugacitat del temps, de tots 
els records, de com sols en un 
sospir, ens hem fet grans.
L’espectacle tindrà lloc al Tea-
tre Municipal l’Ateneu el pro-
per diumenge dia 14 de no-
vembre, a ¼ d’una del migdia. 
El preu de les entrades és de 7 
€ i de 5 € per als socis de La 
Xarxa. Les entrades es poden 
comprar a https://teatremu-
nicipalateneu.cat/la-xarxa i a 
taquilla des d’una hora abans 
de l’inici de l’espectacle.

La companyia
Mirna Vilasís i Xavi Múrcia 

van crear Samfaina de Colors 
el 1988 per difondre entre les 
nenes i els nens la música, els 
instruments, i la cultura tra-
dicional dels Països Catalans. 
Al llarg d’aquests anys de tre-
ball ininterromput, Samfaina 
de Colors ha creat 24 especta-
cles musicals, ha enregistrat 
9 CD, ha fet 5.732 funcions, 
i els seus treballs els han vist 
2.603.470 espectadors.
Els espectacles són de nova 
creació, singulars, originals i 
amb llenguatge propi. Estan 
en constant evolució, bus-
cant la innovació en cada 
nou treball. Experimen-
ten, cerquen, barregen nous 
llenguatges artístics: teatre, 
música, poesia, arts visuals, 
dansa, tecnologia… fugint 
de l’artificiositat i de la repe-
tició. 
Els espectacles de Samfaina 
de Colors dels darrers anys 
són: Trinco, trinco, Ralet, ra-
let, Nou pometes té el canço-
ner, El grill Esteve i l’orques-
tra del bosc, Nens, al pati!, 

De bracet, Càpsules, Cabaret 
Patufet i Els tres porquets es 
caguen de por.
Per a Andròmines, la com-
panyia la completen Anna 
Ros, Berta Vidal, Rafel Roca, 
Marc Jódar, Ivan Rubio, Mar-

ta Vilellas, Marc Domènech, 
Victoria Cretenze, Anna 
Moyano, Martí Doy, Cristian 
Pujante, Arian Botey i Julian 
Waisbord. 
En aquesta ocasió han tre-
ballat noves tècniques dra-

La Xarxa celebra Santa Cecília amb “Andròmines” 
de Samfaina de Colors

matúrgiques i musicals que 
no havien emprat fins ara. 
La posada en escena i l’esce-
nografia són també innova-
dores, canviants al llarg de 
l’espectacle, actives. Neces-
sitaven fer un pas endavant, 
emocionar-se, emocionar, i 
deixar-se la pell a l’escenari.

Andròmines
Una noia puja a les golfes de 
casa seva, redescobreix les 
seves joguines i torna a ser 
petita per un instant.
El temps s’escola suaument. 
Sols un instant i ja som 
grans. Els vells tresors de 
quan érem petits són ara an-
dròmines abandonades que 
reviuen i ens retornen al pa-
radís de la infantesa. 
Andròmines és la darrera 
creació de Samfaina de Co-
lors, que aposta per una po-
sada en escena conceptual i 
crea una atmosfera sonora 
que permet a l’espectador 
sentir i emmirallar-se en els 
records de la seva infantesa.

Teatre Municipal l’Ateneu
Divendres 19 de novembre de 2021
a les 21 h    

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

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

ensenyant el carnet 
de subscriptor

LA VIDA ÉS CURTA 
PERÒ AMPLA

MARIALLUÏSA
són Pau Codina, Carles Guilera, 
Andreu Dalmau i Pol Mitjans

Preu: 12 i 15 €
Venda d’entrades:
www.teatremunicipalateneu.cat 
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   EXPOSICIONS
PLOU A L’ESCALA
Kima Guitart
La mostra forma part de la sèrie “Plouen pre-
gàries”, inspirada en les banderes d’oracions del 
Tibet i el Nepal amb cal·ligra�es de desitjos de 
pau,  prosperitat, salut, alegria...
Del 15 de juliol al 31 de desembre a Cal Roure

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

UNA ALTRA MIRADA A 
MIQUEL MARTÍ POL
Exposició a partir del llibre Abcedari, una 
joia solidària. Vint-i-sis haikús en vint-i-sis 
quadres. Els haikús són la base d’on arrenca 
aquest projecte. A partir del text, Maite Fran-
quesa ha reproduït l’emoció en imatges.
Del 4 al 30 de novembre a la sala  d’exposi-
cions de la Biblioteca Central

PROCESSOS
Marina Toledo.
Repertori de dibuixos i estampes aixoplu-
gats per l’exercici de l’aprenentatge. Cap 

d’aquestes il·lustracions s’ha de pendre com 
a obra acabada o definitiva
Del 2 de novembre al 10 de desembre al 
Punt de lectors de la Biblioteca Central

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

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

OPERACIÓ AIGUA
L’exposició Operació Aigua vol conscienci-
ar sobre la situació actual i futura de la dis-
ponibilitat d’aigua, i dels usos i abusos que 
en fem com a societat
Del 26 d‘octubre al 14 de novembre a les 
Encavallades del Museu de la Pell

MÚSICA / LA VEU

La Schola Cantorum es 
resisteix a posar punt i 
�nal. Després d’haver 

anunciat a través de la premsa 
local que l’actuació de la Festa 
Major de l’any 2020 era ja la 
darrera, en l’Assemblea extra-
ordinària celebrada pels can-
taires s’ha acordat reprendre 
l’activitat.
Durant aquest temps de pan-
dèmia, a pesar del cost eco-
nòmic que ha representat, 
uns quants cantaires han fet 
el possible per mantenir la 
�ama de la resistència en no 
abandonar els arxius de par-
titures, instruments i instal-
lacions amb la con�ança de 
poder trobar una solució.
Tenint en compte que sem-
bla que en aquest moment 
la pandèmia es va dominant, 
s’ha arribat al convenciment 
que el camí a seguir és fer un 
nou esforç per tornar a recu-
perar la il·lusió com tantes 
vegades s’ha fet en els nostres 
82 anys d’existència.
Creiem a més que aquest és el 
missatge que ens va transme-

tre el nostre mestre i funda-
dor, Joan Just quan juntament 
amb un grup d’entusiastes del 
cant religiós, acabada la Guer-
ra Civil, el Nadal del 1939 
al convent dels Caputxins -i 
en circumstàncies molt més 
difícils que les actuals- van 
iniciar aquesta Schola Canto-
rum que tants èxits ha tingut 
i satisfacció que ha donat a la 
in�nitat de cantaires que hi 
han cantat.
Per tant, en aquest nou curs 
que ha començat aquest mes 
d’octubre, convidem un cop 

Inici d’un nou curs de la Schola 
Cantorum

més els joves i homes a�ci-
onats a la música i al cant, a 
formar part de la coral.
El nostre repertori el formen, 
a més de la polifonia religio-
sa, obres de caràcter popular 
com sardanes, havaneres, na-
dales i altres obres de renom-
brats compositors de variats 
estils. Els assajos són els di-
vendres de cada setmana  de 
2/4 de 7 a 2/4 del vespre a lo-
cal socials de la carrer Santa 
Paula, 3, baixos. Per a més in-
formació podeu dirigir-vos al 
tel. 690 614 456.

CULTURA / LA VEU

La propera sessió d’Auga 
que tindrà lloc el pro-
per dia 15 a les 6 de la 

tarda al Teatre l’Ateneu. Anirà 
a càrrec d’Irene Cordón que 
ens parlarà de “Cleòpatra”.
Cleòpatra VII Filopàtor, va 
ser l’última reina d’Egipte, 
de la dinastia hel·lènica dels 
Ptolemeu, néixer l’any 69 aC 
(data aproximada) i va morir 
l’any 30 aC. 
La seva vida i la seva mort, 
així com els seus amors amb 
els dos personatges romans, 
Juli Cèsar i Marc Antoni, han 
servit d’inspiració a través 
dels temps pels literats i cine-
astes., �ns hi tot ha sortit en 
les aventures d’Asterix

Irene Cordón i Solà-Sagalés  
és Doctora en Arqueologia i 
Història Antiga per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), Màster en Egiptolo-
gia per l’Institut Interuniver-
sitari d’Estudis del Pròxim 
Orient Antic de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona 
(IEPOA-UAB) i Llicenciada 
en Dret per la Universitat de 
Barcelona (UB).
Després d’acabar els estudis 
en Egiptologia, s’especialitzà 
en el Dret de l’antic Egipte i 
molt especialment en els es-
tudis de gènere. Durant més 
de 10 anys ha dedicat la seva 
investigació a la traducció i 
estudi de documents jurídics 
on  apareixen dones en una 
de les parts implicades. 

“Cleòpatra”, a la propera 
sessió de l’AUGA
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MÓN CASTELLER / LA VEU

La colla igualadina se-
gueix en una forma ex-
cepcional després de la 

llarga aturada per la Covid-19 
i així ho demostren tant a plaça 
com als assajos. Aquest diu-
menge, al Raval de Montserrat 
de Terrassa acompanyats dels 
Castellers de Terrassa, els Tira-
llongues de Manresa i els Cas-
tellers de Sant Feliu, els Moixi-
ganguers van mostrar, un cop 
més, la seva millor cara.
La primera ronda va començar 
amb un 5 de 7 dels locals seguit 
pel 3 de 6 amb pilar dels Tira-
llongues. Els Moixiganguers 

van descarregar la torre de 7, 
un castell que espera créixer 
i folrar-se aviat després dels 
bons assajos de les últimes set-
manes. Els Castellers de Sant 
Feliu, que actuaven quarts, van 
fer el 4 de 6.
A segona ronda, després del 4 
de 7 amb pilar dels Castellers 
de Terrassa i del 3 de 7 dels del 
Bages, els morats van estrenar 
el 3 de 8, un castell que es va 
haver de lluitar, però que es va 
acabar descarregant. Després, 
els santfeliuencs van descarre-
gar el 3 de 6.
En l’última ronda, els blaus van 
descarregar el 4 de 7, els Tira-
llongues el 2 de 6 i va arribar 

Els Moixiganguers d’Igualada 
exhibeixen la clàssica de 8 a Terrassa

el torn dels Moixiganguers, 
que van �rmar la seva prime-
ra clàssica de 8 de la represa 
després de descarregar el 4 de 
8. Per acabar, els magentes van 
fer el 3 de 6 amb pilar. La diada 
va �nalitzar amb un vano de 
5 dels igualadins i dels locals i 
amb pilars de 4 de la resta de 
colles.
Així doncs, els morats millo-
raven les dues últimes actuaci-
ons, d’Igualada i de Reus, i es-
trenaven a plaça l’esperat 3 de 
8 con�rmant la bona dinàmica 
de la colla d’aquests últims me-
sos. La propera cita dels Moixi-
ganguers és aquest diumenge a 
la Festa Major de Tous.

EXPOSICIONS / LA VEU

L’exposició itinerant 
“Maria Barbal, de 
Tremp al món” arriba 

a Igualada aquest proper 15 
de novembre, i es podrà visi-
tar �ns el 7 de gener a la seu 
d’Òmnium Anoia.
Es tracta d’una exposició que 
repassa la trajectòria vital i li-
terària de Maria Barbal, gua-

nyadora del 53è Premi d’Ho-
nor de les Lletres Catalanes 
que atorga Òmnium Cultural. 
La mostra s’ha anat instal·lant 
en diversos municipis amb 
l’objectiu de donar a conèixer 
aquesta autora cabdal de la li-
teratura catalana.
L’exposició es pot visitar de 
dilluns a divendres de 19h a 
20.30h a la sala l’Empremta, al 
carrer de Santa Maria, 12.

Arriba a Igualada l’expo-
sició sobre Maria Barbal

LLIBRES / LA VEU

Adreçat als joves lectors 
infantils, “Les plantes 
de l’avi” és un àlbum 

il·lustrat que explica una his-
tòria preciosa sobre el record 
que té una nena (o un nen) del 
seu avi, a través de les plantes. 
Amb el seu relat, el net (o la 
neta?) ens dona una lliçó so-
bre tot el que ha après del seu 
avi pel que fa a les plantes, i 
com, ara, cuidar-les i apren-
dre és la forma de mantenir 
viva la seva memòria, ara que 
ja no està amb ells.
El dissabte dia 13 de novem-
bre, a partir de les 18h., “Les 
plantes de l’avi” serà presentat 
al jove públic lector igualadí, 

acompanyats dels seus pares 
o familiars, en un entorn on 
les plantes són protagonistes, 
el co�ee-garden “El Silu”, ubi-
cat al carrer Galícia 13 d’Igua-
lada. Per poder assistir en 
aquest acte de presentació, cal 
fer inscripció prèvia, enviant 
un correu electrònic a info@
elsilu.cat o directament a la 
botiga de plantes i ornamen-
tació.
“Les plantes de l’avi”, publicat 
per l’editorial Edicions 96, és 
obra de l’autora debutant Eva 
Ferrer Paniagua, amb il·lus-
tracions d’Imma Mestre Cu-
nillera, que protagonitzaran 
aquest acte de presentació, 
conduit pel comunicador Jo-
sep Maria Solé.

Presentació del llibre 
il·lustrat “Les plantes 
de l’avi”

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

Temporada 
2021 - 2022

Anem al teatre!

       

ASSASSINAT A L’ORIENT EXPRESS  Teatre Condal

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre Condal. Entrades garantides a la platea

D'Agatha Christie amb Adaptació de Ken Ludwig basada en la novel·la d'Agatha Christie. Versió: Alicia Serrat i Iván Morales.

En plena nit, una tempesta de neu atura el tren en algun lloc perdut de Iugoslàvia. I al matí següent, un dels passatgers és trobat mort, apunyalat salvatgement 
en el seu llit: Samuel Ratchett, un desagradable home de negocis una mica tèrbols. La neu els impedeix entrar o sortir del tren, així que l'assassí només pot ser 
un dels vuit passatgers que viatgen a bord de l'Orient Express. Però quin d'ells ha estat? I per què?. Hèrcules Poirot es veurà empès a solucionar un dels casos 
més especials de tota la seva trajectòria, un crim cruel que sense cap dubte marcarà un abans i un després en la seva vida. Els convido a acompanyar-nos, 
tenen un seient reservat en aquest luxós tren ple de misteris i secrets.

Direcció: Iván Morales
Eduard Farelo - Ruben Ametllé - David Bagés - Anna Barrachina - Clàudia Benito - Maria Ribera - Isabel Rocatti - Vanessa Segura - Javi Vélez - David Vert

Preu per persona, viatge + entrada a platea: 55 € (Files 7 a 10). Pagament al fer la inscripció - Places limitades

Dissabte,  dia 18 de desembre de 2021            Hora Sortida:  15:00h
Sortida amb el nostre autocar a les 15:00 h d’Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre Tívoli. Entrades garantides a platea

La comèdia musical més romàntica de tots els temps: “Cantando bajo la lluvia”, el nou projecte d’Àngel Llàcer i Manu Guix, després de l’èxit de “La jaula de 
las locas” i “La tienda de los horrores”. Músiques icòniques i coreogra�es espectaculars ompliran el Teatre Tívoli d’elegància, glamur i felicitat.

Preu per persona a la Zona 3 del teatre: 73 € (Files 14 a 18 – no centrals)
Preu per persona a la Zona 2 del teatre: 79 € (Files 17 a 20 - centrals)
Preu per persona a la Zona 1 del teatre: 91 € (Files 2 i 3 - laterals)
Inclou: Transport + beguda + entrada a platea. Pagament al fer la inscripció - Places limitades

CANTANDO BAJO LA LLUVIA   Teatre Tívoli

Dissabte,  dia 27 de novembre de 2021         Hora Sortida:  15.00h
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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

PRINCIPIS DEL SEGLE XX.
PERSPECTIVA DE LA PLAÇA DE ST. AGUSTÍ 
I L’ESCOLA PIA O “ELS PARES ESCOLAPIS”.

Dades històriques:
Els Pares Escolapis es van instal·lar, primer, a la plaça de La 
Creu, a l’any 1732. Després de la Desamortització del béns 
de l’Església, del 1835, quan va ser tancat el Convent dels 
Agustins, a la plaça de Sant Agustí, a l’any 1858, s’hi van 
traslladar Els Pares Escolapis, contribuint a la construcció 
d’un nou edi�ci, a l’any 1905, obra de Pau Riera Galtés; 
bona part del qual encara es conserva.

Fotogra�a atribuïda a Josep �omas, autor de fotogra�es 
d’estudi, sobre tot d’aquelles que eren edi�cis del nostre Pa-
trimoni Monumental.

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

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

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

LLIBRES / LA VEU

Una trentena de lectors 
i lectores van parti-
cipar, dijous passat, 

a la trobada especial del Club 
de lectura d’adults de la Bibli-
oteca Central d’Igualada amb 
l’escriptor Albert Forns. Els 
participants s’havien llegit prè-
viament «Jambalaia» (Anagra-
ma, 2016), la segona novel·la 
que aquest escriptor, poeta i 
periodista de Granollers va pu-
blicar, després del llibre «Albert 
Serra (la novel·la, no el cineas-
ta)». Més recentment Albert 
Forns ha guanyat el Premi Sant 
Joan de novel·la amb la història 
«Abans de les cinc som a casa». 
La trobada ha estat possible 
gràcies al programa Lletres en 
Viu de la Institució de les Lle-
tres Catalanes.
L’autor va explicar que Jam-
balaia era «un llibre expansiu, 
amb molts temes, re�exions i 
cites», com la mateixa jamba-
lia, plat típic de la gastronomia 
cajun (Louisiana) amb molts 
ingredients. Al llarg de la ter-
túlia va recordar els orígens 
d’aquest llibre escrit entre el 
2014 i el 2015 durant una beca 

que va tenir per anar als EUA. 
Tot i que la seva estada va ser 
a la muntanya amb molts més 
escriptors, ell situa la història 
del llibre a la platja, a Montauk 
perquè li convenia més pel que 
volia dir, a més va descobrir 
que allà hi tenia la residència 
l’Albee, el protagonista que 
acull escriptors a casa seva. 
Els lectors, per la seva banda, 
van coincidir a dir que Jamba-
laia era una lectura «àgil, fres-
ca, amb humor i amb un llen-
guatge potent i fresc». El llibre 
és ple de re�exions sobre temes 

Albert Forns parla de «Jambalaia» 
amb el Club de lectura de la Biblioteca 
Central d’Igualada

com la cultura pop, l’obesitat, 
Internet i molts altres aspectes 
de la vida dels nord-ameri-
cans... Unes re�exions que es 
poden llegir com si cada capí-
tol fos un article. El mateix pas-
sa quan comenta aspectes del 
món literari com els agents, els 
premis, el rànquing de vendes 
d’un llibre, les obsessions dels 
autors o la di�cultat d’escriure 
la segona novel·la.
La trobada va ser moderada 
per Maria Enrich i tant lec-
tors com autor van quedar 
molt satisfets.

LLIBRES / LA VEU

Òmnium Anoia ha or-
ganitzat per al pro-
per divendres 19 de 

novembre la presentació de 
Junil a les terres dels bàrbars, 
el darrer llibre de l’autor de 
Catalunya Nord Joan-Lluís 
Lluís, editat per Club Editor.
Es tracta d’una novel·la 
d’aventures ambientada en 
l’Imperi romà on la protago-
nista, Junil, encola papirs a 
la llibreria del pare i emprèn 
una fugida plena de peripèci-
es en què la poesia, la llengua 
i la traducció són el motor de 
l’acció. Es tracta de la setena 
novel·la de l’autor de Perpi-
nyà, Joan-Lluís Lluís, gua-
nyador del premi Sant Jordi 
de l’any 2017 per la novel·la 
Jo sóc aquell que va matar 
Franco.
L’acte de presentació del llibre 
tindrà lloc el divendres 19 de 
novembre a les 7 de la tarda a 
la Sala d’Arts de l’Ateneu igua-
ladí, comptarà amb la presèn-
cia de l’autor i serà presentat 
per Salvador Oliva, membre 
de la junta d’Òmnium Anoia. 
L’acte és obert a tothom i no 

és necessari con�rmar prèvi-
ament l’assistència.

La seu de l’entitat, oberta al 
públic de dilluns a divendres
Òmnium Anoia recorda que 
la seu de l’entitat, situada a la 
Sala l’Empremta del carrer de 
Santa Maria número 12, està 
oberta cada dia de dilluns a 
divendres de 19h a 20.30h, 
i s’hi poden visitar diverses 
exposicions. A partir del 15 
de novembre i fins el 7 de 
gener hi haurà exposada la 
mostra “Maria Barbal, de 
Tremp al món”, que repassa 
la trajectòria vital i literària 
de la 53a Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes.

Joan-Lluís Lluís presenta 
la seva darrera novel·la a 
Igualada
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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:



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“La Guerra del Miquel”, una biogra�a novel·lada 
al descobert, de la mà de Galo Ball

C elebrant d’antuvi que aquest llibre, apa-
regut a l’estiu passat, avui ja no sigui al 
mercat gràcies al seu èxit de venda; val a 

subratllar que essencialment, enmig d’una sèrie 
de passatges de vida molt ben ordenats, el major 
interès de l’obra rau en la descoberta d’un capí-
tol extremadament singular de la vida de qui va 
ser tot un personatge igualadí, en Miquel Ball. Es 
tracta d’un ciutadà que va ser especialment cone-
gut pel seu compromís social i total entrega en la 
formació del jovent -els del CAU Igualada- dins 
de l’univers de l’escoltisme; un jovent, i ho puc 
certificar, la majoria ja grans que en més d’una 
ocasió li van fer arribar el seu més merescut re-
coneixement. Perquè -vagi per davant- parlar 
d’aquesta escola de civisme que és l’escoltisme, i 
per ser més precisos dels orígens del moviment 
escolta del CAU Igualada, és parlar del Miquel 
Ball, qui en va ser tot un referent en l’educació 
i formació dels joves, és a dir, un home delerós 
de transmetre: l’amor al seu país, l’estimació per 
la Natura i el respecte pel proïsme. Tanmateix, 
de Miquel Ball, a hores d’ara i transcorreguts uns 
anys de la seva mort, el 31 d’octubre del 2010, es 
fa del tot imprescindible de descobrir-ne diversos 
capítols de la seva vida i molt especialment aquell 
que parla sense embuts de les penúries viscudes 
-pel Miquel- arran de l’esclat de la Guerra Civil.
Efectivament, aquest llibre, a mode de biografia 
novel·lada pel seu fill, Galo Ball, és  una publi-
cació valenta i del tot sorprenent, que et capti-
va per l’encuriosit interès dels seus passatges, no 
exempts d’unes corprenedores impressions; pre-
cisament perquè -el relat- no està dedicat expres-
sament a aquell àmbit de la vida amb què més 
conegut va ser en Miquel, sinó a una intensa part 
de la seva història personal, plena de contrarie-
tats i vicissituds per la seva implicació social de 
la qual, més enllà de la intimitat de l’esfera fami-
liar, ben poc n’havia parlat.
Això és, en Miquel Ball, al costat de la resta de 
la família, va viure de ben jove el cop brutal de 
l’assassinat del seu pare, a les tàpies del cementiri 
de la Pobla de Claramunt, al costat de 17 iguala-
dins més; de fet un assassinat massiu o el que es 
pot considerar com a una vertadera massacre, al 
setembre de 1936, tot just dos mesos després de 

l’inici de la Guerra Civil. 
Miquel Ball, amb tan sols 20 anys, com a conse-
qüència del drama familiar que aquest fatal de-
senllaç va provocar-li, va prendre la decisió de 
no allistar-se a la crida que va fer el Govern de La 
República poc temps després; i es va convertir en 
un desertor, amagant-se uns mesos a Barcelona a 
casa d’uns familiars, i després, passant la frontera 
dels Pirineus fins a arribar a la regió d’Alsàcia, 
i allotjar-se també a la residència d’uns parents. 
Emperò, a principis de 1938, va decidir de tor-
nar a l’Espanya Nacional i allistar-se a l’exèrcit 
de Franco. Sense entrar en combat inicialment, 
va passar pel Front de Llevant; seguidament, a 
causa d’una ferida de guerra va estar ingressat 
a l’hospital de Saragossa. Un cop mínimament 
restablert, gràcies a l’atzar de trobar-se amb el 

senyor Pau Corcelles d’Igualada, amic personal 
del Governador Militar de Saragossa, va ser des-
tinat, a la rereguarda, a la població extremenya 
de Mèrida. Allí, realitzant diversos serveis auxili-
ars de reparació de camions, hi va passar la resta 
de la guerra fins al novembre de 1939, tot i que la 
Guerra Civil ja havia acabat feia mesos. 
Un periple vital inscrit en una etapa summa-
ment desconeguda. L’assassinat del seu pare, a 
la rereguarda republicana, i tot el que es va deri-
var a partir de l’esclat del conflicte bèl·lic, que 
mostra el grau de desesperació i de catastrofis-
me d’un dissortat període, i sobretot tot d’allò 
que pogués esdevenir després amb l’inici de la 
Segona Guerra Mundial, una altra guerra... Per 
sort, això no va succeir, i en qüestió de temps va 
llicenciar-se i va poder retrobar-se amb la seva 
mare -vídua- i la seva germana Victòria.
D’una conversa amb l’escriptor d’aquest relat 
biogràfic, en Galo Ball, n’observo que escriure 
aquest llibre, més enllà dels quatre anys que hi 
ha invertit, no ha estat pas massa difícil, a l’en-
sems de poder gaudir plenament de la lectura 
dels nombrosos apunts autobiogràfics que tan 
bé guardava el seu pare, endemés d’un gruix de 
fonts documentades, fotografies i fins i tot fac-
tures, de més de 50 anys enrere. 
Tenir tanta informació a mà i tan inestimable-
ment propera, i de la seva llarga afecció a la lec-
tura de textos històrics, han estat els pilars que 
han facilitat amb escreix la redacció d’aquesta 
obra per part d’un escriptor no gens novell, i 
habitual col·laborador de la premsa igualadina. 
Així i tot, agraeix de la Teresa Miret la seva con-
tribució a què aquesta publicació, “La guerra del 
Miquel”, resulti ser una lectura del tot interes-
sant i amable.

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

Aquest llibre, a mode de biogra�a 
novel·lada pel seu �ll, Galo Ball, és  una 
publicació valenta i del tot sorprenent, 
que et captiva per l’encuriosit interès 

dels seus passatges, no exempts d’unes 
corprenedores impressions
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HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

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

aperitiuscatalans@hotmail.com



AGENDA

xa Igualada
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE 
Igualada 

“Qui estigui lliure” de Xavi Buxeda. Nil 
Cardoner, Paula Jornet i Pau Escobar 
protagonitzen una obra sobre amistat, 
homofòbia i identitat de gènere. Series 
capaç d’amagar els errors més grans 
dels teus amics per no sentir-te sol?
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
de l’Aurora.

MÚSICA 
Igualada 

PSYCHODROME. Concert en format se-
miacústic on presentaran temes que 
formaran part del seu proper àlbum.
Diumenge a les 12 del migdia al Kiosk 
del Rec.

TEATRE 
Calaf 

Cabaret “Akelarre” a càrrec de The Fe-
liuettes. The Feliuettes us conviden al 
seu aquelarre, on us interpel·len i es 
pregunten sobre el món que els ha to-
cat viure i sobre com transformar-lo, 
sent dones
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Casino.

MÚSICA 
Vilanova del Camí

Espectacle d’Ermy González, ‘The Wo-
man in the Mirror’ inspirat en Michael 
Jackson.
Diumenge a les 7 de la tarda a Can 
Papasseit.

MÀGIA 
Capellades

Melanie és la primera maga del país a 
crear un espectacle de gran format per 
a tota la família. Organitza Xarxa Cape-
llades
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
la Lliga

TEATRE 
Sta. Margarida de Montbui

“Maure el dinosaure” de Teatre Nu. Un 

DIVENDRES 12 

TEATRE 
Igualada 

“Qui estigui lliure” de Xavi Buxeda. 
Nil Cardoner, Paula Jornet i Pau Es-
cobar protagonitzen una obra sobre 
amistat, homofòbia i identitat de gè-
nere. Series capaç d’amagar els er-
rors més grans dels teus amics per 
no sentir-te sol?
Divendres a les 8 del vespre al Tea-
tre de l’Aurora.

HORA DEL CONTE 
Sta Margarida de Montbui 

“la masovera se’n va al mercat”. 
amb motiu de l’Any de les fruites i 
verdures. A càrrec de Rosa Pinyol
Divendres a les 6 de la tarda a la Bi-
blioteca Mont-Àgora.

CLUB DE LECTURA 
Sta Margarida de Montbui 

Tertúlia al voltant del llibre “Olive 
Kitteridge” d’Elisabeth Strout. Con-
duït per Maria Enrich
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda a la 
sala polivalent del nucli antic.

CLUB DE LECTURA 
El Bruc

El Bruc Noir. Club de lectura de no-
vel·la negra. “Octubre” de Teresa 
Solana. Tertúlia i presentació del 
llibre amb l’autora
Divendres a les 6 de la tarda a la Bi-
blioteca Verge de Montserrat.

DISSABTE 13 

TEATRE 
Igualada 

“Qui estigui lliure” de Xavi Buxeda. 
Nil Cardoner, Paula Jornet i Pau Es-
cobar protagonitzen una obra sobre 
amistat, homofòbia i identitat de gè-
nere. Series capaç d’amagar els er-
rors més grans dels teus amics per 
no sentir-te sol?
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora.

STORYTIME 
Igualada 

La Biblioteca i Kids&Us Igualada 
presenten una nova storytime ober-
ta a famílies amb els seus fills pe-
tits.
Dissabte a 2/4 de 12 del migdia a la 
Biblioteca Central.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació de la novel·la “L’home 
que va viure dues vegades” de Ge-
rard Quintana, gunayadora del Pre-
mi Ramon Llull.
Dissabte a les 12 del migdia al Ki-
osk del Rec.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del conte “Les plantes de 
l’avi”, un àlbum il·lustrat que explica 
una història preciosa sobre el record 
que té una nena (o un nen) del seu avi, 
a través de les plantes..
Dissabte a les 6 de la tarda a El Silu

CONCURS DE TEATRE 
Piera 

“La deessa de les pells”, interpretada 
per MaGret Companyia teatral de Vila-
franca del Penedès..
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Fo-
ment.

ESPECTACLE FAMILIAR 
Calaf 

‘La Filomena se’n va al mercat’. La mú-
sica tradicional i l’alimentació van de 
bracet en aquest espectacle: un diàleg 
entre el present i el passat.
Dissabte a les 6 de la tarda al Casino

MUSICALBRUC’21 
El Bruc 

Roger mas presenta “Totes les flors” el 
nou disc i alhora ben diferent com sigui 
que totes les cançons són pròpies i de 
recent creació..
Dissabte a les 7 de la tarda al Casal Familiar

MÚSICA 
Vilanova del Camí

Espectacle d’Ermy González, ‘The Wo-
man in the Mirror’ inspirat en Michael 
Jackson.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre a Can 
Papasseit.

DIUMENGE 14 

TEATRE 
Igualada 

Samfaina de Colors presenta “Adró-
mines”, un espectacle poètic que ens 
parla de la fugacitat del temps. Una 
noia puja a les golfes de casa seva, re-
descobreix les seves joguines i torna a 
ser petita per un instant. Organitza Xar-

espectacle de titelles per a infants a 
partir de dos anys. Una història senzi-
lla, emotiva, clara i poètica
Diumenge a les 12 del migdia a 
Mont-Àgora.

DILLUNS 15 

CONFERÈNCIA 
Igualada 

Irene Cordón: “Cleòpatra”. Tindrem 
una aproximació a la vida d’última reina 
d’Egipte. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu

DIMARTS 16 

CONFERÈNCIA 
Igualada 

Cicle de conferències Arxiprestat Ano-
ia-Segarra. “ “Els empresonats i exi-
liats de la Bíblia en context català” a 
càrrec del caputxí Fra Jordi Cervera, di-
plomat en Ciències empresarials per la 
UB, doctor en Sagrada Escriptura, pro-
fessor de la facultat de Teologia i mem-
bre de l’Associació Bíblica de Catalunya
Dimarts a les 8 del vespre a l’església 
del Roser.

DIMECRES 17 

CLUB DE MÚSICA 
Igualada 

4t Moviment de la 9a Simfonia de Be-
ethoven (Himne a l’Alegria). A càrrec 
d’Anna Romeu Solà, musicòloga i pro-
fessora del Dept. d’Educació de la Ge-
neralitat. Club per escoltar activament 
i comentar en grup aquesta obra mu-
sical
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

HORA DEL CONTE 
Òdena 

“Crec”. Espectacle de petit format ba-
sat en el llibre de la Tina Vallès. A càr-
rec de la narradora mOn Mas.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca l’Atzavara

DIJOUS 18 

MÚSICA 
Igualada 

Concert a càrrec de Nico Roig. Fa can-
çons de gran riquesa musical i textos 
no gens banals on tracta tota mena de 
temes des d’un angle totalment perso-
nal i amb grans dosis d’humor.
Dijous a les 8 del vespre al Kiosk del 
Rec
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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
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Trencant murs
A Tous •  Señor

REDACCIÓ/ 

Ratna treballa com a assistenta 
domèstica d’Ashwin, un home 
d’una família adinerada. En-

cara que Ashwin sembla tenir-ho tot, 
Ratna pot sentir que ha abandonat 
els seus somnis. D’altra banda, Ratna, 
que sembla no tenir res, està plena 
d’esperança i treballa amb determi-
nació pels seus somnis. Quan aquests 
dos mons col·lideixen i els dos indi-
vidus connecten, les barreres que els 
separen semblen insuperables. 
Dos éssers solitaris i melancòlics, 
cadascun a la seva manera, que tro-

ben en l’altre una comprensió, una 
solidaritat i un afecte que els està ne-
gat compartir per una circumstància 
tan aleatòria com l’haver nascut en 
el si d’aquesta o d’aquella família. 
Tot està explicat per la directora Ro-
hena Gera amb sensibilitat i elegàn-
cia, sense carregar les tintes sobre 
el sistema però sense deixar de ser 
molt crítica amb ell, i la narració flu-
eix amb naturalitat, sustentada sobre 
les sentides interpretacions de Tillo-
tama Shome i Vivek Gomber, que 
les seves cuitas provoquen empatia 
i indignació.

Intercanvis
El racó del Cineclub •  Donde caben dos

REDACCIÓ/ 

Un grup de periodistes i col-
laboradors de la revista 
The French Dispatch, una 

publicació estatunidenca l’oficina 
de redacció de la qual es troba en 
una ciutat francesa fictícia del segle 
XX. Arthur Howitzer Jr. (Bill Mur-
ray) és l’editor d’aquesta revista on 
hi treballen, entre altres, Herbsaint 
Sazerac (Owen Wilson), J. K. L. Be-
rensen (Titlla Swinton), Roebuck 
Wright (Jeffrey Wright) i Lucinda 
Krementz (Frances McDormand). 
El diari The French Dispatch trac-
ta temes relacionats amb el món de 
la política, les arts tant  altes com 
baixes, i també les històries d’inte-
rès humà. Les històries en què tre-

ballen aquest grup de periodistes 
aniran des de la de Moses Rosent-
haler (Benicio Del Toro), un artis-
ta sentenciat a pena de mort, fins a 
un segrest que involucra a un xef o 
les revoltes estudiantils en les quals 
participa el jove Zeffirelli (Timot-
hée Chalamet).
Els fans de Wes Anderson poden es-
tar tranquils perquè La crònica fran-
cesa repeteix tots els paràmetres de 
les seves pel·lícules habituals. I no 
pot faltar aquest to de comèdia me-
lancòlica en la qual hi ha somriures 
presents, però són una mica tristos.
Aquesta és una pel·lícula conta-con-
tes, d’històries independents que ar-
renquen i acaben des de la redacció 
del periòdic que dirigeix un home 
càndid amb el rostre de Bill Murray.

Comèdia melànconica
Estrena •  La crónica francesa

RICARD FUSTÉ / 

El dijous 18 de novembre, a les 
vuit del vespre, a l’Ateneu Cine-
ma i dintre del Cicle Gaudí, el 

Cineclub presenta la producció del 
2021 Donde caben dos, dirigida per 
Paco Caballero.
Diverses històries que tenen lloc en un 
club liberal i en un sopar en què dues 
parelles proposen un intercanvi. Mal-
grat la temàtica, no és exactament una 

pel·lícula eròtica o, en tot cas, ho és 
moderadament i amb un �ltre de co-
mèdia. I, malgrat semblar que tot sigui 
només sexe, el �lm de Paco Caballero 
acaba per parlar de sentiments.
Una proposta divertida que no exclou 
la re�exió servida per un repartiment 
magní�c, ple de cares conegudes: Er-
nesto Alterio, Raúl Arévalo, Luis Calle-
jo, Anna Castillo, Pilar Castro, Carlos 
Cuevas, Verónica Echegui, Miki Espar-
bé, María León, entre d’altres.



ETERNALS
Estats Units. Fantàstic. De Chloé Zhao. Amb  Angelina Jo-
lie, Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington
Fa milions d’anys, els éssers còsmics coneguts com els Ce-
lestials van començar a experimentar genèticament amb els 
humans. La seva intenció era crear individus superpodero-
sos que fessin únicament el bé, però alguna cosa va sortir 
malament i van aparèixer els Desviantes, destruint i creant 
el caos al seu pas. Totes dues races s’han enfrontat en una 
eterna lluita de poder al llarg de la història. 

VENON: 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 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.

   LA CRÓNICA FRANCESA
Estats Units. Comèdia.  De Wes Anderson. Amb Benicio del 
Toro, Frances McDormand, Je�rey Wright,
Anthony es passa el dia treballant al camp, esgotat pel cons-
tant menyspreu del seu pare. Un dia, el seu pare l’amenaça 
amb desheretar-lo. La jove Rosemary, al principi, sembla 
guardar-li rancor a Anthony per les múltiples ocasions en 
què aquest la va avergonyir en la infància, però les espurnes 
aviat saltaran entre ells. La seva mare Aoife s’esforça per unir 
a les famílies.

SEÑOR
Índia. Drama. De Rohena Gera. Amb Tilotama Shome, 
Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni
Ratna treballa com a assistenta domèstica de Ashwin, un 
home d’una família adinerada. Encara que Ashwin sembla 
tenir-ho tot, Ratna pot sentir que ha abandonat els seus som-
nis. D’altra banda, Ratna, que sembla no tenir res, està plena 
d’esperança i treballa amb determinació pels seus somnis. 
Quan aquests dos mons col·lideixen i els dos individus con-
necten, les barreres que els separen semblen insuperables..

   EL LLOP I EL LLEÓ
França. Aventures. De Gilles de Maistre. Amb Molly Kunz, 
Graham Greene, Mylene Robic, Charlie Carrick
Després de la mort del seu avi, Alma (Molly Kunz), una 
pianista de 20 anys, torna a la casa de la seva infància en 
una illa del Canadà. A l’illa, la seva vida fa un tomb quan 
rescata a un cadell de llop i a un cadell de lleó. A mesura 
que els animals creixen, els tres formen un vincle insepa-
rable, però el seu món aviat s’esfondra quan es descobreix 
el seu idil·li secret

   WAY DOWN
Espanya. �riller. De Jaume Balagueró. Amb  Freddie 
Highmore, Astrid Bergès-Frisbey, José Coronado,
La llegenda que el Banc d’Espanya és inexpugnable i no es 
pot atracar no espanta a �om Johnson, el brillant i jove 
enginyer reclutat per a esbrinar com accedir al seu interior. 
L’objectiu és un petit tresor que estarà dipositat en el banc 
només deu dies. Deu dies per a descobrir el secret de la cai-
xa, deu dies per a ordir un pla, deu dies per a preparar l’as-
salt, deu dies per a apro�tar-se d’un pla de fugida irrepetible

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: 20:15
Dll: 19:30

LA CRÓNICA FRANCESA 
Dv: 18:00
Ds: 20:15
Dg: 19:45
Dc: 20:30

EL LLOP I EL LLEÓ 
Ds: 17:30
Dg: 17:15
Dc: 18:00

DONDE CABEN DOS (Cicle 
Gaudí)
Dj: 20:00

1/ETERNALS
Dv a Dj: 18:45/22:00
1/RON DA ERROR
Ds i Dg: 16:30

2/VENOM: HABRÁ MATANZA
Dv Dll a Dj: 18:20/20:30/22:35 
Ds i Dg: 16:15/18:20/20:30/22:35

4/ WAY DOWN
Dv a Dll Dc i Dj: 17:00/19:50/22:30
Dt: 17:00/22:30
4/ WAY DOWN
Dt: 19:50

5/ETERNALS
Dv a Dll Dc i Dj: 17:30/20:45
Dt: 17:30
5/ ETERNALS (VOSE)
Dt: 20:45

6/ETERNALS
Dv i Ds: 21:30
6/CUIDADO CON LO QUE DESEAS
Dv a Dc: 17:40/19:45
Dj: 18:00/22:40
6/HARRY POTTER Y LA PIEDRA 
FILOSOFAL
Dv: 19:15
6/DUNE
Dv i Ds: 21:30
6/SIN TIEMPO PARA MORIR
Dll i Dc: 21:30
6/ROSENDO
Dj: 20:00

7/MY HERO ACADEMIA: EL DES-
PERTAR DE LOS HÉROES (VOSE)
Dv i Dt: 17:05
7/MY HERO ACADEMIA: EL DES-
PERTAR DE LOS HÉROES
Ds a Dll Dc i Dj: 17:05
7/HARRY POTTER Y LA PIEDRA 
FILOSOFAL
Dv a Dj: 19:15
7/HALLOWEEN KILLS
Dv a Dj: 22:45

8/LA FAMILIA ADDAMS 2  
Dv Dll a Dj: 17:45
Ds i Dg:15:45/17:45
8/EL BUEN PATRÓN
Dv a Dj: 19.45
8/EL ÚLTIMO DUELO
Dv a Dj: 22:15

CINEMA DE FESTA MAJOR

LUCA
Ds: 17:30
TOUS: MEMÒRIA D’UN CARRER 
(documental)
Ds: 19:00
SEÑOR
Ds: 19:30
NOMADLAND
Ds: 22:30
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Les millors Sèries
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“Historias para no dormir”, el retorn de la por clàssica 
REDACCIÓ / NOÈLIA GARCIA 

La mítica porta de terror 
que va obrir el famós 
Chico Ibáñez Serrador 

amb la sèrie “Historias para 
no dormir” l’any 1966, és re-
cuperada per Amazon Prime 
amb la producció de 4 capí-
tols que no podràs veure sen-
se companyia. 
Sota el nom de “Historias 
para no dormir” la platafor-
ma Amazon Prime ha estre-
nat aquest 5 de novembre una 
minisèrie que pretén ser un 
homenatge a les històries que 
van espantar a milers d’espec-
tadors a les dècades dels 60, 
70 i 80. Amb cineastes darre-
re les càmeres com ara Paco 
Plaza, Rodrigo Cortés, Paula 
Ortiz i Rodrigo Sorogoyen 
(cadascú encarregat d’un epi-
sodi), s’han recuperat 4 de les 
històries que Chico Ibáñez 
va narrar a la seva producció 
ja fa mig segle: “La broma”, 
“Freddy”, “El asfalto” i “El do-
ble”. 
El pas dels anys i els canvis en 
la societat, no han passat des-
apercebuts i les històries han 
estat adaptades als nostres 
temps, com per exemple un 
dels personatges que repre-
senta a un “rider” repartidor 
de menjar a domicili.  Indis-
tintament d’aquestes variaci-
ons, la por, el misteri i intriga 

continuen essent l’essència 
dels episodis perquè no et dei-
xin dormir. 
El primer capítol d’aquesta 
adaptació és “El doble”, dirigit 
per Rodrigo Sorogoyen, gua-
nyador d’una Goya al millor 
director i guió per “El Reino”. 
En aquesta història, ambien-
tada en un futur no molt llu-
nyà, on les màquines i la tec-
nologia són el motor del món 
i, les persones són capaces de 
deshumanitzants sentiments 
tan normals com l’amor, 
comptem amb l’actuació de 
David Verdaguer, un home 
que viu moments complicats 
amb la seva parella, Vicky 
Luengo. Per poder solucio-
nar la seva vida amorosa, la 
parella pren certes decisions 
que els hi faran replantar-se 
les seves identitats. Amb una 
certa semblança a la cèlebre 
producció “Black Mirror”, “El 
doble” és un dels capítols més 
existencialista que a través de 
la lluita constant per mantenir 
la identitat pròpia ens acosta a 
la frivolitat de les màquines i 
l’egoisme de la societat.
Continua el drama amb “La 

broma”, l’episodi que pretén 
esgarrifar-nos alhora que ens 
dona l’oportunitat de treure’ns 
un somriure maliciós. Sota la 
direcció de Rodrigo Cortés 
i l’actuació de grans actors 
com ara Eduard Fernández, 
Nathalie Poza i Raúl Aréva-
lo, “La broma” presenta una 
història amb un clima tens i 
nerviós acompanyat per un 
aire d’humor terriblement 
satíric. Mitjançant els diàlegs 
constants entre els tres per-
sonatges, representats com a 
persones narcisistes, egòlatres 
i amb aparences de superio-
ritat, s’explica com l’interès 
personal ens porta als nostres 
límits, �ns al punt de no tenir 

cap pudor per trair-se. Una 
producció en què la cobdícia 
és la protagonista i l’humor 
negre, l’acompanya.
Entre el surrealisme i la frus-
tració és on podem situar la 
història que viu el personat-
ge de “El asfalto” representat 
per Dani Rovira. Baldo, un 
repartidor de menjar a domi-
cili, enamorat de la seva dona 
Ruth (Inma Cuesta), repre-
senta l’angoixa i la desespe-
ració quedant-se atrapat i en-
fonsat dins l’asfalt davant de 
la mirada d’una societat per 
a qui sembla invisible. Bal-
do deixa totes les seves for-
ces en demanar ajuda i l’únic 
resultat que aconsegueix és 
endinsar-s’hi més. Una histò-
ria amb tocs de suspens que 
podria representar les preca-
rietats amb què treballen els 
repartidors a domicili i que 
passen desapercebudes.
Amb el capítol de “Freddy” 
es recupera gairebé al cent 
per cent la �gura de l’aclamat 
Chico Ibáñez, ja que apareix 
com un dels personatges de 
la narració interpretat per 
Carlos Santos. Per aquesta 
ocasió, s’ha encarregat de la 
direcció Paco Plaza, conegut 
per les seves pel·lícules de 
REC entre d’altres. Si hi ha 
quelcom esgarrifós, obscur 
i que ens acosta a sensaci-

ons terrorí�ques és el ma-
teix Freddy (Miki Esparbé), 
un ventricle que es guanya 
l’atenció del públic des del 
primer segon que apareix a 
les nostres pantalles. El ninot 
es farà l’acompanyat indis-
pensable d’un pèssim actor 
amb poca autoestima que 
segueix els consells del direc-
tor de l’obra per la qual està 
treballant. D’aquesta manera, 
ventricle i actor, enllacen una 
amistat marcada per esde-
veniments paranormals que 
van succeint, �ns a tal punt 
que l’actor deixa la seva vida 
amorosa i laboral en mans de 
la diabòlica �gura. Freddy, 
una història amb els ingredi-
ents per classi�car-la com un 
conte de por, d’aquells que no 
et marquen.
En de�nitiva, “Historias para 
no dormir” no només és 
una de les nombroses pro-
duccions que pretén recu-
perar l’empremta del treball 
de Chico Ibáñez, sinó que és 
una oportunitat de viure a 
través de la pantalla la por, 
el misteri i l’angoixa alhora 
que representa una sèrie di-
ferent, sorprenent i amb un 
grup d’actors/actrius i direc-
tors destacables. En de�niti-
va, una sèrie per distreure’s, 
pensar i potser no deixar-te 
dormir.

La por, el misteri i la 
intriga continuen essent 
l’essència dels episodis 

per no deixar-te dormir

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



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

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

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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ESGLÉSIA DE SANT HILARI

El municipi de Vilanova del Camí

El terme municipal de 
Vilanova del Camí, dit 
també popularment 

Vilanoveta del Camí, té 10,3 
km2 i és situat al SE de la ciu-
tat d’Igualada, amb la qual el 
poble de Vilanova del Camí, 
cap de municipi, forma pràc-
ticament un continu urbà. 
Limita amb el terme d’Igua-
lada i d’Òdena, la Pobla de 
Claramunt, Carme, Orpí i 
Santa Margarida de Montbui. 
El terme descriu una singular 
llenca vers el nord-est, per on 
passa l’antiga carretera N-II, 
de Lleida a Barcelona, on hi 
havia l’hostal del Porc, a l’in-
dret de Can Vila.
Vilanova neix al costat del que 
va ser el camí reial que unia 
Catalunya amb l’Aragó. Cal dir 
però que la història d’aquest 
municipi tal com el coneixem 
ara és recent, ja que la uni�ca-
ció dels dos nuclis originaris 
no va ser �ns l’any 1830. Quan 

parlem dels orígens del muni-
cipi hem de parlar de dos nu-
clis de població diferents: un 
el de la Quadra de Vilanova 
que jurisdiccionalment perta-
nyia als Montbui, i l’altre, el de 
Vilanova del Camí, que perta-
nyia als Claramunt.
Les primeres cases es van 
construir al costat d’un casal 
forti�cat que actuava de tor-
re d’avançada dels castell de 
Claramunt, punt de mira so-
bre Igualada. Aquest castell 
o casa forti�cada és citada 
documentalment l’any 1206 
tot i que la primera vegada 
que trobem esmentat el nom 
de Vilanova del Camí és en 
un document del segle XIV. 
En aquest segle coneixem de 
l’existència d’una comunitat 
jueva i tenim les primeres re-
ferències de l’església de Sant 
Hilari.
Vilanova del Camí va ser la 
primera població de la comar-

ca en tocar a sometent contra 
els francesos i va participar a 
les batalles del Bruc.
Eren molts els igualadins que 
tenien propietats a Vilanova: 
adobers, paraires, blanquers 

Edi�ci d’estil neoclàssic que consta d’una 
nau única amb vuit capelles laterals, sis de 
les quals són d’iguals dimensions i les dues 
restants més petites, una d’elles dedicada a 
baptisteri. Compta amb absis poligonal a 
la testera. Té coberta de teules de dos aigu-
avessos. La nau principal compta amb vol-
ta de canó emblanquinada amb cinc arcs 
torals pintats de color gris. Exteriorment 
hi destaca el campanar, situat al costat SW, 
de planta quadrangular a la base per esde-
venir en la part superior octogonal.
La façana principal és llisa i hi destaca 
l’accés al temple format per una portalada 
amb rosassa situada al damunt emmarca-
da entre dues columnes.

Els murs són de maçoneria amb acabat arre-
bossat.
L’actual església de Vilanova del Camí fou eri-
gida l’any 1803 i beneïda l’any 1805. Ocupa el 
mateix indret que una capella anterior ja do-
cumentada l’any 1300 i que el 1779 deixà de 
ser sufragània de la parròquia de la Pobla de 
Claramunt per esdevenir parròquia indepen-
dent. 
Durant la Guerra Civil patí destrosses di-
verses, com la destrucció del retaule major i 
imatges de les capelles laterals. Durant aquest 
con�icte bèl·lic sembla que l’edi�ci fou utilit-
zat com a fàbrica de munició.

Emplaçament: Carrer Major, 97
C/Sant Jordi, 58 - 08788 Vilanova del Camí

Telf. 93 8044763 · 626188958
www.masdenogues.com
info@masdenogues.com

ASSESSORIA LABORAL-FISCAL
GRADUATS TÈCNICS TRIBUTARIS I COMPTABLES

SERVEIS IMMOBILIARIS

Ap. Correus, 28 · servicios@gesconova.com
C/. Migdia, 80 · 08788 Vilanova del Camí

Tel. 93 806 19 22 · Fax. 93 804 52 04

i famílies benestants, la qual 
cosa fa que les �uctuacions 
de la població són paral·le-
les amb Igualada. Durant el 
segle XX les necessitats de la 
indústria del gènere de punt 

van comportar una forta im-
migració que va trobar en els 
terrenys de Vilanova sòl per 
construi-hi habitatge, provo-
cant un creixement especat-
clular de la població.

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 Vilanova del Camí
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Vilanova Dental
C/Rafael Casanovas, 33

08788 Vilanova del Camí
Tel. 938 061 288 / 674 870 868
www.vilanovadental.com

Segueix-nos!

REPARACIÓ I MANTENIMENT 
DE CALDERES CLIMATITZACIÓ I 

EQUIPS DE TRACTAMENTS 
D’AIGUA, GAS, GASOIL I 

ENERGIES RENOVABLES

ROBERTO 687 28 88 93
TONI 696 53 24 35

RT CLIMA 93 138 79 86

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

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, 
NETEJA I DESINFECCIÓ

El molí de Rigat segueix el model 
de molí paperer per excel·lència. 
Compta amb tres parts diferencia-
des: comptador-habitatge, mirador i 
molí, amb tipologia de masia senyo-
rial. L’edifici presenta planta rectan-
gular amb la façana principal mirant 
a tramuntana, en un dels costats 
curts del rectangle. Està format per 
planta baixa, planta primera, sego-
na, tercera i golfes. El sostre és de 
teula, amb el carener perpendicular 
a les façanes curtes i per tant paral-
lel a les llargues. La façana principal 

MOLÍ DE RIGAT

L’edifici que veiem avui dia té una estructura 
força interessant, fruit de  les nombroses re-
formes que s’hi han anat succeint al llarg dels 
segles. Es tracta d’una construcció de planta 
quadrada, formada per una planta  semisoter-
rani, planta baixa i planta de pis, coronada per 
una balustrada. A la façana d’accés, orientada 
al nord, trobem tres grans arcades a la part in-
ferior i tres més a la superior, que donen accés 
a un balcó corregut. Els elements més interes-
sants, però, els trobem a l’interior de l’edifici. 
Un d’ells és l’escala helicoïdal que comunica 
les diferents plantes fins a arribar al terrat. 
A la planta semisoterrani trobem la part més 
antiga de la construcció, amb un cobriment de 
voltes de canó.

CAN MUSCONS

compta amb la porta d’entrada a la 
planta baixa, que és allindada i no 
ocupa una posició centrada.
A nivell de la planta primera s’hi 
ubica un nínxol amb una imatge 
escultòrica de Sant Pere als peus 
de la qual hi trobem gravades dues 
dates: l’original de la imatge: 1879 
i una afegida posteriorment l’any 
1939.

Emplaçament: Al marge dret de 
la riera de Castellolí, al punt on 
aquesta desemboca al riu Anoia

Antic molí draper dels segles XVI 
i XVII que passà a ser molí pape-
rer durant el segle XVIII. El cos 
del molí es conserva en bon estat. 
Està format per un edifici de planta 
aproximadament rectangular amb 
un dels costats, el del NE, retallat de 
forma aproximadament trapezoïdal. 
Consta de planta baixa i planta pis. 
Al costat NE se situen, a nivell de 
planta baixa, dues obertures dota-
des d’arc escarser que actualment 
es troben tapiades. Les obertures de 

MOLÍ DELS MOLETONS
l’edifici són amb llinda. Les parets 
estan construïdes amb maçoneria 
que barreja pedres irregulars, cò-
dols en molts casos, amb pedres 
de mida més petita tot lligat amb 
morter de calç. La coberta és de 
teula amb dos aiguavessos i el ca-
rener discorre en sentit aproximat 
NW-SE.

Emplaçament: Al marge esquerre 
del riu Anoia, just al davant de la 
Depuradora d’aigües d’Igualada

El Parc Fluvial de Vilanova del Camí és un 
tram del riu Anoia que ha estat condicionat 
artificialment per tal d’afavorir la creació d’un 
ecosistema de riu on s’instal·lin estacionalment 
animals salvatges que tenen aquest tipus d’eco-
sistema com a hàbitat natural. La construcció 
d’una resclosa artificial va permetre crear un 
embassament d’uns 750 m de longitud amb 
una amplada que, a tocar de la resclosa, asso-
leix aproximadament uns 78 m. La profundi-
tat màxima arriba a uns 3,5 m. Des de la seva 
construcció ha anat desenvolupant-se un petit 
ecosistema propi format per animals i plantes 
que tenen el riu com a hàbitat principal.

PARC FLUVIAL



Francesc Xavier Torelló Enrich

Els teus estimats: pares, Jordi (+) i Isabel; germans, Jordi i Marisa, Sara i Toni, Toni i Mireia, 
Conxa, Ricard i Eva; amiga, Hang; nebots, Jordi, Maria, Àlex, Marçal, Nerea, Roger, Oriol, 
Mònica, Clara, Laura, i família tota volem agrair les mostres condol rebudes en l’acte de 
comiat que tingué lloc el passat dilluns dia 8 a la Basílica de Santa Maria.

Morí cristianament el passat dissabte  dia  6 de novembre a l'edat de 47 anys.

Igualad, novembre de 2021

A.C.S

En record de:

Funerària Anoia, S.L.

Ramon Saló Janés
Ens va deixar el passat dissabte dia 6 de novembre a l'edat de 75 anys.

A.C.S.

Els teus estimats: esposa, fills, nets i família tota volem agrair les mostres condol rebudes 
en l’acte de comiat que tingué lloc el passat dilluns dia 8 a la Parròquia de Sant Vicenç de 
Castellolí.

Igualada, novembre de 2021

En record de:

Funerària Anoia, S.L.

Josep Aguilera i Borrull

Josep, et recordarem sempre per la teva humanitat, lluita i capacitat d'ajudar a la resta, no 
oblidarem tot el que vas fer pel teu estimat poble, La Pobla de Claramunt, com a regidor i 
com a veí compromès.

Que la terra et sigui lleu i el buit que ens deixes serà difícil d'omplir.
"No és acomiadar-se el que fa mal sinó tots els moments que marxaran amb aquest adéu”

des d'ERC Anoia - La Pobla de Claramunt donem el condol a la família i amics 
en aquest trist moment.

La Pobla de Claramunt, novembre de 2021

Amb motiu del decés del nostre company i amic

En el traspàs de Francesc 
Xavier Torelló

Ja fa uns dies, els pitjors 
pronòstics es van com-
plir i no per això, va ser 

menys dolorós.
Ens va deixar el Francesc Xa-
vier Torelló, una de les perso-
nes que més gran ha fet l’es-
port de l’esquaix a la comarca 
i un emblema del seu club de 
sempre, l’Esquaix Igualada.
A part dels seus nombrosos 
títols aconseguits, va formar 
part d’un dels millors equips 
d’esquaix que mai hem tingut, 
potser el més emblemàtic, el 
més unit i segurament un dels 
que més orgullós ens sentim.
Juntament amb el Toni, Ed-
gar, David i el Xavi el van pu-
jar de la 3a a la 1a categoria i 
el Francesc Xavier sempre va 
ser el líder silenciós d’aquell 
grup humà del tot irrepetible.
No li recordo mai una mala 
cara, ni una sola discussió, 
sempre un bon dia o un adéu, 

calladament generós, discret 
i amb aquell somriure murri 
tant seu.
Però al marge de les seves 
enormes virtuts com a espor-
tista, ens quedarem amb la 
seva persona, la seva bondat, 
el bon fer a la farmàcia, el seu 
dia a dia i la família, per la qui 
hi sentia una gran devoció.
Per molt que busqués, no 
trobaria cap paraula per de-
�nir tot el que ens ha deixat. 
Senzillament aquesta paraula 
no existeix ja que la llista de 
experiències viscudes, es ina-
cabable.
Allà on siguis Francesc, una 
abraçada in�nita i com molt 
be diu aquell poema escocès:
Podem plorar, tancar la ment 
i donar l’esquena o podem fer 
lo que a ell segurament l’hi 
agradaria: Somriure, obrir els 
ulls, estimar i seguir.

David Jaume

Apreciats amics i ami-
gues, aquest dies han 
estat molt tristos per 

als companys i companyes 
d’ERC a Vallbona i l’Anoia.
El passat 21 d’octubre el nos-
tre estimat amic, company, 
veí de Vallbona un patriota 
de pedra picada l’AGUSTÍ 
JORBA I ARGENTÍ ens va 
deixar inesperadament 21 de 
setembre. 

Hem perdut una persona en-
tranyable i vital, ha estat un 
cop molt dur per a tots no-
saltres i per a la seva família, 
a qui volem expressar el nos-
tre més sentit condol. 
Persona molt activa que 
sempre estava disposat a do-
nar un cop de mà a qualsevol 
que li demanés. 
Sempre el primer a penjar 
cartells, a repartir escrits 

com el que teniu a les mans 
per tot el poble, amfitrió d’un 
munt de reunions d’ERC.... 
ens deixa una gran persona. 
Sempre trobarem a faltar el 
seu compromís i la seva per-
severança.
Regidor a la legislatura 2015 
- 2019 on va portar les re-
gidories d’Esports, Jovent i 
Medi Ambient quan ERC va 
estar governant.

Políticament implicat amb 
l’alliberament del país, a 
part de ser membre d’ERC 
Vallbona i de la seva Secció 
Local, també era soci de l’As-
semblea Nacional Catalana 
on també col·laborava ac-
tivament en els seus actes i 
activitats.
Gran defensor dels animals 
col·laborava incansablement 
amb Canigat, on sempre es-
tava lluitant pel benestar i 
cuidat dels animals.
No volem oblidar el seu 
passat esportiu. Va ser un 
gran atleta especialitzat en 
la marxa atlètica. Fou cam-
pió de Catalunya de 30 km 
marxa (1971, 1974, 1977), i 
d’Espanya de 20 km (1978)
[3] i de 50 km (1971-73, 
1975-77). Va competir en 

cinc edicions del Trofeu 
Lugano (1973, 1975, 1977, 
1979 i 1981). Va ser 20 ve-
gades internacional amb la 
selecció absoluta, guanyant 
una medalla de bronze en 
els 20 km marxa dels Jocs 
del Mediterrani de 1971 i 
participant al Campionat 
del món de marxa de 1976 i 
al Campionat d’Europa d’at-
letisme de 1978.
Per aquesta raó, des de Es-
timem Vallbona ERC estem 
treballant perquè es faci un 
reconeixement institucional 
i que el nom de l’Agustí Jor-
ba quedi lligat a l’esport del  
nostre municipi.
Descansa en pau, amic i 
company!

Estimem Vallbona ERC

Últim adeu a Agustí Jorba i Argentí
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Novembre
12: Josafat; Emilià  .

13: Leandre; Dídac; Estanislau de Kostka; Homobò; Ennata 
14: Serapi; Josep Pignatelli; Veneranda.

15: Albert el Gran; Eugeni; Leopold .  
16: Margarida d’Escòcia; Gertrudis; Edmon.

17: Isabel d’Hongria; Gregori Taumatur; Iscle; Victòria 
18: Romà; Aureli. 

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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Isabel Romeu i Solé

Que morí el dia 14 de novembre del 2002.
Es prega una oració per la seva ànima

Igualada, novembre de 2021

19è Aniversari

Diumenge passat va fer 
un mes que deixàvem 
de tenir la teva pre-

sencia física entre nosaltres, 
però cada dia que passa les 
rutines diàries fan que l’enyo-
rança sigui més gran i et trobi 
més a faltar. 
Fa setze anys, coincidint amb 
la teva jubilació, vas decidir 
passar més temps al petit po-
ble d’Arauzo de Salce (Bur-
gos) on havies nascut i no pas 
a Igualada la ciutat que et va 
acollir amb 13 anys i on vas fer 
tota una vida, com tants i tants 
immigrants dels anys 50 i 60.
En aquests darrers anys, tot i 
la distància, ens vèiem un cap 
de setmana al mes, però el 
nostre contacte era diari via 
telefònica tant al matí com al 
vespre. No imagines mama 
com trobo a faltar les nostres 
converses, alguns dies curtes 
i altres molt extenses. Els pri-
mers dies després de la teva 
marxa encara tenia forces i 
creia equivocadament que ho 
tenia superat, però després de 
baixar del núvol i agafar cons-
ciència de la realitat i entendre 
que no podré tornar a parlar 
amb tu ni veure’t mai més, el 
món em cau als peus.
Mare només n’hi una, i una 
persona que ens dona la vida, 
sempre l’estimarem. Les ma-
res són protectores dels seus 
�lls/es i sempre estan allà per 
ajudar, des del mateix mo-
ment del part �ns que ens 

deixen, com ara, amb la seva 
absència de�nitiva. Les ma-
res sempre hi són quan les 
necessitem, pateixen per no-
saltres, es preocupen per tot 
el que fem, amb qui anem, on 
anem, etc, etc. Les mares són 
les que es passen dies i dies 
sense dormir si nosaltres no 
podem dormir des de ben pe-
tits. Si estem malalts sempre 
estan al nostre costat, la seva 
espatlla sempre ens hi podem 
recolzar per buscar aixopluc, 
per buscar comprensió, per 
buscar complicitat i sempre hi 
trobem amor i carinyo (bron-
ques, si és necessari, també).
Les mares només volen el 
millor per nosaltres. La Nati, 
la meva mare no era perfec-
ta però sí la millor mare del 
món: una mare treballadora, 
sempre disposada a ajudar a 
tothom, mai tenia un NO per 
resposta i sempre prioritzava 
el bé dels altres al seu propi. 
Sempre servicial i ajudar a 
tothom qui requeria els seus 
serveis.
Als meus divuit anys el pare 

va marxar d’aquest món i vaig 
quedar-me al costat de la mare 
amb qui he pogut viure i gau-
dir 52 anys. Els meus pares, 
molt més per temps la meva 
mare, em van inculcar uns 
aspectes en la vida que mai 
oblidaré i que sempre intento 
transmetre a aquells que de-
manen consell en determinats 
temes. La mare sempre deia 
que sense “Esforç, sacri�ci, 
treball, lluita, constància i te-
nacitat” és molt difícil aconse-
guir els objectius que et pro-
posis a la vida perquè ningú 
et regalarà res. I una altra gran 
premissa que sempre m’ha 
acompanyat i que vaig poder 
desenvolupar en la meva pro-
fessió de periodista és no dir 
mentides perquè sempre deia 
“que les mentides tenen les 
potes molt curtes”. I que en 
aquesta vida sempre hauràs 
de demostrar amb proves allò 
que creguis per tenir tota la 
credibilitat.
La Nati era una persona molt 
activa tot i la petita minusva-
lia que patia els darrers anys, 
però va conduir �ns fa poc 
més d’un any i mig. Era una 
dona independent, lluitado-
ra, avançada als seus temps 
perquè la mort del pare la va 
obligar a reinventar-se per 
sobreviure i poder tirar enda-
vant en aquesta societat. Molts 
la recordareu per haver servit 
en els seus anys adolescents a 
Cal Riba Faura i també a casa 

de la Gloria Vall al carrer Sant 
Ignasi, per haver treballat als 
Cartonatges Sabat, per vendre 
amb reunions les �ambreres 
del Tupperware i per fer de 
cuinera -molt bona cuinera- 
en campaments de l’Agrupa-
ció Escolta Torxa dels Ger-
mans Maristes. 
A la Nati li agradava fer el bé 
si estava a les seves mans i 
molts la recordareu per haver 
curat les berrugues d’in�nitat 
d’igualadins, anoiencs, ca-
talans, espanyols i europeus 
(gent de molt lluny va venir a 
casa). Tenia també aquest do. 
La Nati era una dona bona, 
entregada als altres i amb una 
memòria espectacular.
Tot això va canviar el 30 de 
juny de 2021 al trobar-se ma-
lament i detectar-li un tumor 
a la matriu amb metàstasi, que 

en només tres mesos se la va 
endur d’aquest món amb un 
patiment innecessari. Sent 
molt conscient de la malaltia 
i del seu �nal, va ser forta, va 
lluitar �ns que la malaltia la va 
deixar sense ser la Nati.
Mama, t’enyoro molt, t’enyo-
rem molt, et trobem molt a 
faltar. La teva ombra és molt 
molt allargada però els re-
cords que ara ens fan plorar, 
també ens fan riure recordant 
tants i tants moments viscuts 
al teu costat. Siguis on siguis 
envia totes les energies posi-
tives per continuar lluitant i 
vivint en aquest món.
Gràcies Nati, gràcies mama, 
per tot el que m’has donat en 
aquesta vida.
T’estimo MAMA.

Manel Burón

El buit d’una mare costa de superar, el de la Nati molt més!

ESGLÉSIA / LA VEU

Demà dissabte 13 de 
novembre, 33è diu-
menge del temps or-

dinari, tindrà lloc, com cada 
segon dissabte de mes, una 
missa en llengua anglesa, a 2/4 
de 5 de la tarda, a la capella del 
Sant Crist de la basílica de San-
ta Maria d’Igualada. Durant la 

celebració es cantarà “In the 
Lord I’ll be ever thankful” com 
a cant d’entrada, durant l’ofer-
tori “Where true Charity and 
Love abide” i en el moment 
de la comunió “Jesus Christ, 
Bread of Life”, tots ells cants de 
Taizé. Al �nalitzar la celebració 
es cantarà “Do not be afraid”. 
El salm del dia és “Preserve me 
God, I take refugi in you.”. 

Missa mensual en 
llengua anglesa



        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

· De dilluns a 
dissabte sopars 

a la carta

· De dimarts a 
divendres menú 

de migdia

· Dissabtes i 
diumenges vermuts 
i dinars a la carta

938 03 18 64

Divendres i dissabtes
sopars de 21.00 a 23.00 h

Migdies de dilluns a 
diumenge obert 
Dimarts tancat

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

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
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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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·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

psicologa col. num 8.396

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

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

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

FARMÀCIES DE TORNGUIA DE SALUT

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

psicologa

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

DIVENDRES 12:
JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DISSABTE 13:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIUMENGE 14:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 15:
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIMARTS 16:
SECANELL

Òdena, 84

DIMECRES 17:
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIJOUS 18:
BAUSILI

Born, 23



Jordi Marcè, Oriol Farràs i Jordi Noguera /  
Creadors del projecte YOURCITY

Som Jordi Marcè, advocat; Oriol Farràs, enginyer telemàtic i Jordi Noguera, enginyer 
industrial, que ens hem unit per tirar endavant el projecte del joc de taula a Igualada.

Igualada City és un nou joc de taula. En què consisteix?

El joc transcorre pels carrers, places i parcs més emblemàtics 
d’Igualada que conformen les caselles del taulell. L’objectiu 
és, a mida que vas avançant, comprar quantes més caselles 

millor i construir-hi cases o hotels per així cobrar als altres juga-
dors quan hi passen. A més, si caus a les caselles de la sort pots 
aconseguir premis com unes entrades per anar a l’Ateneu Igualadí 
i rebre diners, o haver-ne de pagar, per exemple,  per encendre les 
escales mecàniques del carrer Sant Magí...!

Qui són els seus creadors?

Els creadors de la iniciativa són l’Oriol Farràs i el Jordi Noguera, 
ells van idear YOURCITY i els qui van tenir la idea d’aquest joc 
personalitzat ara fa uns anys. El Jordi Marcè els ha ajudat a l’hora 
de portar aquesta idea a la ciutat d’Igualada, en el disseny del joc 
i alhora de contactar amb entitats d’Igualada que apareixen en el 
joc i que també han contribuït a que hagi estat possible.

Com va sorgir la idea de fer un joc d’aquestes característiques?

L’IGUALADACITY neix d’una experiència personal d’un de no-
saltres que fa uns anys va crear un joc de taula ambientat en la re-
sidència universitària on vivia per regalar-lo a un amic. Més tard, 
aquella idea va portar a crear dos jocs personalitzats a Olot i Berga 
l’any passat. La rebuda de la gent va ser tan bona que enguany, 
amb la creació del projecte YOURCITY, la iniciativa s’ha traslla-
dat a altres ciutats.

El joc s’està expandint i es poden trobar versions de diverses 
ciutats de Catalunya. La idea és arribar a molt municipis?

Així és, a més d’Igualada, com deia, també s’han creat versions del 

joc per ciutats com Lleida, Tarragona, Vic o Manresa, entre altres, 
�ns un total de 17 al llarg de tota Catalunya i, �ns i tot, Andorra. El 
projecte neix amb l’objectiu d’arribar al màxim de llars possibles, 
tant d’Igualada com de la resta de municipis. 

El joc de cada municipi és totalment personalitzat?

Sí, completament. En el cas de l’IGUALADACITY des de les �txes 
que representen a cada jugador, on hi trobem personatges com 
l’Esmolet o el Patge Faruk, els bitllets, on hi apareixen el Llaminer 
de la Pla, les tisores de Cal Font o la nena de la font de la Rambla, i 
�ns a les caselles del taulell, on podem trobar edi�cis emblemàtics 
com la Basílica de Santa Maria i l’Escorxador o festes 100% igua-
ladines com l’European Balloon Festival o la cavalcada de Reis. 
Per això, més enllà de l’èxit de vendes que pugui tenir, ens faria 
molta il·lusió que aquest fos un joc estimat per la gent que aprecia 
Igualada i les seves tradicions.

Què fa atractiu un joc d’aquestes característiques?

Creiem que hi ha un buit en el mercat lúdic de proximitat. Avui 
en dia podem trobar jocs de tot tipus, fabricats arreu del món i 
rebre’ls a casa l’endemà mateix, però difícilment podem trobar 
un joc que parli de nosaltres, amb els nostres carrers, tradicions i 
entitats com a escenari principal on reviure anècdotes en família 
o amb amics durant aquests temps de recolliment que ens han 
tocat viure.

Com s’ha fet el joc Igualada City? Amb qui heu comptat per 
dur-lo a terme?

Per arribar al punt on som ara han passat mesos de disseny i pre-
paració del joc i no tot ha estat fàcil. En la fase inicial vam haver 

de triar quins carrers, places i parcs sortirien al joc i ordenar-los, 
i el mateix amb els personatges més rellevants de la ciutat, amb 
les festes i amb les entitats que hi apareixen. Com des d’un inici 
volíem que fos un joc dels i pels igualadins, vam tenir en compte 
la seva opinió en tot moment a través d’enquestes a veïns de la 
ciutat i parlant amb diverses entitats. D’aquesta forma, van ser els 
igualadins qui van escollir la Plaça de l’Ajuntament com a punt 
més important de la ciutat, seguida del Passeig i de la Rambla, o 
que el patró de la ciutat, Sant Bartomeu, havia d’aparèixer al joc. 
També ens van ajudar a no oblidar-nos de productes locals com la 
Coca d’Igualada o el Cigronet de l’Anoia.

Aquest pot ser un bon regal per aquestes festes nadalenques. 
On el podem trobar?

El joc ja es pot reservar on-line de forma completament gratuï-
ta a través de la nostra pàgina d’Instagram: igualadacity_joc . És 
important dir que produïm els jocs sota comanda i que, per tal de 
disposar dels jocs abans de nadal, cal que les reserves es facin el 
més aviat possible. Un cop feta la reserva, avisarem perquè passin 
a buscar el joc a la Llibreria Cal Rabell i es pagarà allà mateix.

A més aquest joc també és solidari, oi?

Sí, volem que el joc tingui cert caràcter solidari per la qual cosa 
destinarem part dels bene�cis obtinguts a La Marató de TV3 d’en-
guany contra la salut mental així com a les entitats igualadines 
que han col·laborat amb nosaltres. A més, la producció del joc és 
ecofriendly 100% i reciclable en la seva totalitat ja que s’elabora 
amb cartró, fusta i paper. La producció és de proximitat ja que es 
fabrica íntegrament dins la província de Barcelona. 

“Ens faria il·lusió que 
l’IGUALADACITY fos un joc 

estimat pels igualadins”

  Cristina Roma Cendra @crisroma67
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Espai patrocinat per:

La presumpció d’innocència és un precepte que garanteix que ningú sigui condemnat sense un judici just. Però no s’hauria d’utilitzar el ter-
me quan es parla del “irresponsable”, perquè ser-ho comporta que legalment “mai s’és culpable” (no vol dir innocent) i el seu judici només 
serà moral i fora dels jutjats que, lamentablement posen sota la reial capa tots els seus col·laboradors, encara que la llei només cobreixi el 
cap de l’estat. Quan Hisenda descobreix “patrimonis ocults” hi “posa mà”. Els “casos reials” van diferent, encara que diguin que “tothom 
és igual davant la llei”. A massa gent se li aplica “la pena del telediari” (que no és al codi) i també “la llei de l’embut”. Alguns jutges saben 
trobar les justificacions pel “que s’hagi de fer” i a vegades persegueixen injustament, només per expressar el que pensen o per les seves 
idees. “Carregats de punyetes” és una expressió que ve de lluny. Alguns dels que en porten, voldrien impartir justícia en nom del rei i no 
en nom del poble, una “interpretació galdosa” de la Constitució que en teoria defensen. No cal anar massa lluny per trobar casos “reals” 
com el dels “Nou de Lledoners”. 




