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Més de 1.000 persones han participat a la votació   PÀGINA 50 

Els videojocs seran la gran novetat 
de la nova edició del Zoom Festival

  PÀGINA 10

Igualada vol 
ser una ciutat 
més jugable, 
inclusiva i 
sostenible

Oposició al 
pas d’una línia 
d’alta tensió 
que preveu 
creuar la 
comarca

  PÀGINA 32

Joan Pera, 
Xavier Sardà i la 
productora de 
Piqué rebran els 
Premis d’Honor

Igualada tria per votació popular els Set 
Tresors del Patrimoni Cultural

  PÀGINA 50

La touenca 
Nídia Tusal 
guanya el 
Premi Butaca 
al millor 
vestuari

Vine i gaudeix de 
DESCOMPTES ÚNICS!

Pascual Disseny: Santa Caterina Nº11, Igualada, 08700
Natuzzi Outlet: Rambla Sant Ferran Nº52, Igualada, 08700
93 806 87 90 ·     689 554 428 · divani@pascualdisseny.com

AVANÇA’T AL BLACK FRIDAY

S’ha escollit el Claustre de 
l’Escola Pia, la Festa de Reis, el 
Museu del Tren, la Llar del Sant 
Crist, el Museu del Traginer, la 
Basílica de Santa Maria i l’Antic 
Escorxador

La inauguració es farà dimarts amb la projecció del llargmetratge El Metralla, amb Joan i Roger Pera 

  PÀGINA 43La secció o�cial 
compta amb la 
participació de 
48 produccions 
audiovisuals



L’EDITORIAL

Empenta
Massa sovint ens queixem que les coses no 

van prou bé i no es valora positivament el 
que s’està fent. Però a vegades ens adonem 
que també hi ha motius per engrescar-nos. 

La setmana vinent es celebrarà la dinovena edició del 
Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de 
Catalunya Zoom a Igualada, que arriba amb la voluntat 
d’obrir-se molt més al jo-
vent, amb la incorporació 
de diverses plataformes tec-
nològiques i una nova cate-
goria de videojocs a la Sec-
ció O�cial.  Una evolució 
constant, molt reconeguda 
en el sector, que és tot un 
desa�ament per continuar 
lluitant per situar-se entre els certàmens més prestigiosos 
d’Europa.
El Tèxtil és un altre sector que es mou en l’àmbit inter-
nacional. Tots recordem la importància que tenia per a 
l’Anoia, no fa tant, amb més de dotze mil empleats i amb 
alguna empresa que per sí sola facturava el que fa avui 
la comarca en el seu conjunt. Però estem parlant d’una 
de les activitats que més ha patit els acords de lliure co-
merç i la competència de l’Extrem Orient. En moltes oca-
sions arribaven al mercat productes acabats amb preus 
molt més baixos del que costaven les matèries primeres 

per fabricar-los ací. I les cadenes de distribució i les mar-
ques globals no han parat d’importar productes de baixa 
qualitat i poc sostenibles cadenes logístiques, per obtenir 
bene�cis extraordinaris, aniquilant gairebé les botigues i 
fabricants del ram. I lluny de baixar els braços, el tèxtil 
de casa nostra ha anat endegat una sèrie d’iniciatives per 
posicionar-se en aquest mercat. 

Són una demostració 
que sempre es poden 
obrir nous horitzons i 
�xar objectius ambicio-
sos. 
Però també hi trobem 
exemples individuals, 
com els d’aquesta set-
mana de Nidia Tusal, 

Premi Butaca de vestuari i el gest d’Hamza Zeroual, en els 
Campionats d’atletisme de Tardor del Serrahima. Dues il-
lustracions, entre tantes moltes altres que es fan sense els 
focus mediàtics, que impulsen i empenyen projectes que 
es nodreix de l’especialització, la innovació, la qualitat, la 
solidaritat i que es fan amb il·lusió, sempre pendents de 
les oportunitats que apareguin. La nostra ciutat té una 
llarga història d’èxits per la demostrada capacitat orga-
nitzativa i pel tremp d’una gent que, per sortir-se’n, han 
hagut de recórrer a l’enginy i l’esforçat treball de cada dia. 
Gent d’empenta que ens ajuda a tots a ser millors. 

Lluny d’abaixar els braços el 
tèxtil de casa nostra continua 
posicionant-se en el mercat

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Cristobal Martell, cap de l’equip 
d’advocats de la família Pujol, ha 
comentat la seva perplexitat da-
vant l’arxivament de la causa que 
s’investigava en el jutjat d’instruc-
ció número 8 de Madrid perquè 
“no es podien identi�car els quatre 
homes que utilitzant un tot terreny 
amb vidres tintat i armats amb van 
assaltar el 23 de novembre de l’any 
passat una furgoneta de transport 
de mercaderies que contenia tots 
els ordinadors, memòries USB, ta-
blets i telèfons de la família Pujol i 
que la Audiència Nacional els tor-
nava  després d’haver-los con�scat 
el 2014” 

Odón Elorza, diputat socialista al 
Congrés, ha fet públic que “no he 

donat suport al candidat Enrique 
Arnaldo  proposat pel PP per una 
raó de consciència”. No ha res-
pectat la disciplina de vot del seu 
partit que havia pactat els noms de 
jutges per diversos tribunals, entre 
ells el Constitucional.

Álvarez de Toledo, exportaveu 
del Partit Popular al Congrés, ha 
anunciat que “he votat en blanc 
pels nominats del meu partit al 
TC, perquè és una impúdica po-
litització del tribunal. Ha estat un 
espectacle desolador que perjudica 
al PP”

Josep Lluís Alay, historiador i cap 
de l’o�cina del president Carles 
Puigdemont, probablement hau-
rà d’anar a judici a l’Audiència de 
Barcelona, perquè Teresa Duerto, 
Fiscal anticorrupció, l’acusa “d’ha-
ver pagat amb diners públics un 
viatge de caràcter personal el 2018 
com a observador del referèndum 
de Nova Caledònia i no existia cap 
raó que justi�qués el pagament 
amb càrrec a la seva dotació pres-
supostària pública” i demana per a 
ell tres anys de presó i �ns a disset 
anys d’inhabilitació.

Jordi Pujol, expresident de la Gene-
ralitat, va aixecar-se en una reunió 
organitzada per l‘ARA per tractar 
el Infra�nançament de Catalunya, 
i va explicar “que l’estat sempre ha 
sigut més procliu a acceptar pro-
postes dels bascos que no pas dels 
catalans”. A l’acabar va saludar els 
ponents i un d’ells, Oriol Junqueras 
li va respondre “Gràcies, noi”. 

Antoni Castells, exconseller d’Eco-
nomia i Finances, va dir que “si 
Catalunya no té el concert, no és 
perquè no vulgui o no hagi volgut, 
sinó perquè l’Estat no ho ha accep-
tat mai”, i va afegir “això no signi�-
ca que la història que explica Pedro 
Luis Uriarte -el conseller basc que 
va negociar el seu concert- sigui ne-
cessàriament falsa”.

CCOO, sindicat obrer, davant de la 
pujada del IPC del 5,2%, la taxa més 
alta en tres dècades, ha recordat “que 
les grans companyies elèctriques ja 
han superat la xifra de guanys que te-
nien abans de la pandèmia i que, tot 
i això, han incrementat els preus un 
30%” i reclama “mesures per rebai-
xar la factura energètica de les llars”.

Nicaragua, 
Cuba, i altres 
dictadures
Fa anys, a Nicaragua, el revolucionari 
d’esquerres Daniel Ortega va derrocar 
Anastasio Somoza, el dictador de dretes 
que governava el país. Amb el temps, 
però, Ortega ha esdevingut un perillós 
dictador de dretes, tant o més perillós 
que Somoza. Ha anat guanyant eleccions 
amb normatives antidemocràtiques fetes 
a la seva mida. En les últimes, celebrades 
fa pocs dies, Ortega va fer empresonar els 
seus rivals polítics per evitar que es pre-
sentessin a les eleccions. Com que la nos-
tra esquerra sempre es mostra mandrosa 
a parlar d’aquestes coses, apro�taré per 
fer uns apunts, no només sobre Nicara-
gua sinó sobre l’esquerra revolucionaria 
hispanoamericana en general.
Va ser a partir de la revolució cubana 
de 1959 que van anar sorgint una sèrie 
de règims revolucionaris d’esquerres; si 
més no, així s’anomenaven els seus go-
vernants en accedir al poder. Parlo de 
països com (per rigorós ordre alfabètic) 
Bolívia, Equador, Nicaragua, Perú, Uru-
guai i Veneçuela. Amb els anys, però, 
després d’experiències polítiques poc 
reeixides, alguns governants d’aquests 
països s’han vist forçats a posar les ur-
nes i donar la paraula a la ciutadania, i 
el poble ha decidit apro�tar l’oportuni-
tat per enviar els governants cap a casa. 
Però no tots aquests països han seguit la 
mateixa pauta. En aquest sentit, Cuba 
seria un exemple de revolució suposada-
ment consolidada -això asseguren amb 
poca convicció els seus dirigents-, però 
mai han considerat convenient posar les 
urnes, potser pel risc evident que els re-
sultats de la consulta els siguin desfavo-
rables.
Gener de 1959: entren a l’Havana els 
revolucionaris barbuts liderats per Fi-
del Castro. Per les expectatives socials 
que aquella revolució podia compor-
tar, molta gent ho va celebrar. Però un 
cop instal·lats als luxosos despatxos go-
vernamentals d’El Vedado -ho dic amb 
coneixement de causa, he estat en més 
d’un d’aquells despatxos-, es van pren-
dre decisions gens respectuoses amb els 
drets humans. L’ideòleg de fer tancar els 
homosexuals als camps de treball per tal 
de reeducar-los, buscant la seva conver-
sió sexual per tornar al bon camí, va ser 
l’argentí Ernesto Che Guevara, un dels 
més estrets col·laboradors de Castro. A 
l’entrada del camp, un cartell ho deixava 
clar: “El trabajo os hará hombres”. Sí, és 
un lema inspirat en el que hi havia a l’en-
trada del camp de concentració d’Aus-
hcwitz. I és que en nom de la revolució 
cubana valia tot. Per això sorprèn que hi 
hagi persones que porten amb satisfac-
ció les samarretes d’un personatge sinis-
tre, el seu idolatrat Che.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

PREMI TASIS TORRENT 1998    /    PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993    /    PREMI MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013 / PREMI UEA 2017 / 
PREMI MILLOR PORTAL DIGITAL DE LA PREMSA COMARCAL 2019 / MILLOR PUBLICACIÓ DE PREMSA ATORGAT PER APPEC EDITORS DE REVISTES I DIGITALS 2019

DIRECTORA GENERAL   PIA PRAT i JORBA DIRECTOR DE REDACCIÓ   JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN
EDITA PUBLICACIONS ANOIA,SL   Dipòsit Legal: B-31430-82   -   ISSN ed. impresa 2487-3616

Retir, 40 08700 IGUALADA   Tel. 93 8042451    Email redaccio@veuanoia.cat   publicitat@veuanoia.cat
TEXT LEGAL: Edicions de premsa periòdica LA VEU es reserva tots els drets sobre el contingut del diari LA VEU, els suplements i qualsevol producte de venda conjunta, sense que es puguin reproduir ni 

transmetre a altres mitjans de comunicació, totalment o parcialment, sense prèvia autorització escrita. Difusió controlada per l’OJD

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



Les entitats han demostrat sempre 
tenir una gran capacitat d’organit-
zar-se, de programar grans actes 
amb quatre duros i de posar-hi les 

hores de treball voluntari que facin falta 
per fer-ho possible.
Moltes ciutats voldrien tenir tantes entitats 
i tan potents com té Igualada, però aquí, 
que ho tenim, no reben el suport i els re-
cursos que mereixen. I aquest 
dissabte va quedar més clar que 
mai.
Centenars de persones van om-
plir la plaça de l’Ajuntament 
per denunciar que les entitats 
es queden sense espais per fer 
les seves activitats i que el go-
vern Castells no els dóna solu-
cions. No demanen pas la lluna, 
simplement, que l’Ajuntament 
d’Igualada treballi perquè totes 
puguin tenir un espai on fer ac-
tivitats. I és que els darrers anys, 
moltes han estat expulsades dels 
seus espais, com l’Agrupament 
Escolta i Guia Jaume Caresmar 
i Ma. Antònia Salvà, Bitrac Dansa, l’Agru-
pament Escolta i Guia Torxa, l’Agrupació 
Folklòrica Igualadina, l’Escola de Dansa...
La manifestació, que portava per títol “Feu-
nos lloc”, va ser impulsada per l’Associació 
Juvenil la Coll@nada i va comptar amb la 
participació de desenes d’entitats. Que tan-
tes associacions diferents (culturals, juve-
nils, veïnals, sindicals i ecologistes) s’unei-
xin en una mobilització és molt positiu. 
La manifestació serveix per posar sobre 
la taula el problema de la manca d’espais, 
demostra que tenim una ciutat molt acti-

va associativament i que les entitats tenen 
prou força per marcar l’agenda de l’Ajunta-
ment. De fet, la gent que hem participat del 
teixit associatiu sabem les mancances de la 
política cultural igualadina: la regidoria de 
Cultura no té, des de fa anys, un rumb clar, 
no estableix una programació cultural es-
table, no dóna prou suport a les entitats i el 
pressupost de les subvencions per entitats 

és molt baix. I, si no fos per les entitats, la 
manca de lideratge de la regidoria de Cul-
tura encara serien més clara. Les entitats 
fan la seva feina i, tot i així, no els donen 
suport.
Creiem que Igualada té, com a mínim, tres 
reptes per afrontar el problema de la man-
ca d’espais. El primer repte és que les re-
gidories de Cultura i Joventut recolzin les 
entitats que tenen problemes d’espais, que 
ofereixin els equipaments municipals buits 
i que treballin colze a colze per acompa-
nyar-les fins a trobar un espai. Concedir 

un ajut econòmic per reformar un local, 
rehabilitar un equipament municipal sen-
se ús, buscar propietaris que tinguin edi-
ficis buits, bonificar el 95% del cost dels 
equipaments que s’han de pagar … hi ha 
moltes maneres d’ajudar al teixit associa-
tiu però, per les trobades realitzades amb 
més de quaranta entitats durant els dar-
rers mesos tenim clar que la gent que hi 

participa se sent molt poc acompa-
nyada. El segon repte és plantejar 
un pla d’equipaments culturals que 
estableixi de quins espais disposa la 
ciutat, quin usos tenen i quines enti-
tats poden utilitzar-los. Tenim molts 
equipaments que tenen molt poc ús, 
com l’Escorxador, Cal Badia, l’Ado-
beria Bella o -properament- el Centre 
Cívic Nord, i que podrien resoldre el 
problema d’espais que tenen algunes 
entitats. Més enllà dels concursos, el 
fum i el confeti dels actes de la Ca-
pital de la Cultura Catalana, la po-
lítica cultural d’Igualada requereix 
planificació, entre d’altres, dels equi-
paments de la ciutat. El tercer rep-

te és treballar perquè Igualada tingui un 
casal d’entitats autogestionat, com tenen 
altres ciutats semblants, per poder acollir 
totes aquelles entitats que no troben espai 
en els equipaments municipals. Un espai 
d’entitats seria una eina molt potent per 
teixir xarxa entre les entitats, perquè les 
entitats cooperin i per impulsar projectes 
compartits.
El govern Castells no pot ignorar les deman-
des de les entitats. Que el govern en prengui 
nota i ajudin a trobar espais. Perquè si no els 
donen lloc, les entitats se’l prendran. 
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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Les entitats necessiten espais!

Què et sembla la instal·lació de càmeres de video-
vigilància al carrer?

Bé 89,9% Malament 10,1%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

PAU ORTÍNEZ MARTÍ
Regidor de Poble Actiu a l’Ajuntament d’Igualada
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HAMZA ZEROUAL

El gest d’aquest atleta del CAI, ajudant un company seu que va cau-
re al �nal de la cursa i arribant tots dos junts a meta, s’ha fet viral 
durant aquesta setmana.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

SANITAT PÚBLICA EN 
CONDICIONS AL BRUC
Veïns afectats del Bruc

El passat 26 d’octubre del 2021, vam as-
sistir a la reunió que es va convocar per 
parlar de la situació de l’atenció sanitària 
al Bruc. Va venir el Sr. Miquel Perona, 
Director del Servei d’Atenció Primària 
del Baix Llobregat de l’ICS i la Sra Blanca 
Muntané, Directora del Sector Sanitari 
del Baix Llobregat Nord del CatSalut per 
donar explicacions i respondre pregun-
tes de la ciutadania sobre el problema 
sanitari que patim al Bruc.
Des del primer moment ja ens va dir la 
Sra. Blanca que NO tornaríem a la situa-
ció d’abans del 2017.
Quina era? Dos equips mèdics de medi-
cina familiar cinc dies a la setmana, un 
al matí i l’altre a la tarda, un equip de pe-
diatria dos matins i dues tardes amb les 
cobertures corresponents.
Ara, a novembre del 2021 només tenim 
el següent servei:
Quatre matins i una tarda a la setmana 
un metge de medicina familiar. Pediatra 
només una tarda a la setmana.
El Bruc és un municipi que està con�gu-
rat per diferents nuclis: Bruc poble amb 
1285 hab. i algunes masies disseminades, 
Urbanització Montserrat Parc a 5/6 km. 
de distància del Cap i uns 600 hab., Nu-
cli de Sant Pau de la Guàrdia amb ma-
sies disseminades i 90 hab. Urbanització 
Bruc Residencial a uns 2km. del CAP i 
225 hab. A més d’aquesta situació que 
implica haver de desplaçar-se, hem de 
tenir en compte les enormes de�ciències 
que patim del servei de transport públic.
En els darrers anys el Bruc ha experi-
mentat un increment de la població: de 
1988 habitants el 2017 hem assolit els 
2177 habitants el 2021. Dins de la pirà-
mide d’edats, hi ha 239 persones entre 65 
i 84 anys; 40 més de 80 i els infants de 0 a 

14 anys són uns 400.
L’atenció sanitària al Bruc, �ns el 2017, era 
acceptable. Des del 2017 �ns ara, amb el 
canvi de l’horari d’atenció i la disminució 
dels equips mèdics, ha quedat ben palès 
que l’actual atenció sanitària que patim és 
molt de�cient i inacceptable.
En la sessió del Ple de l’Ajuntament del 
Bruc del juny de 2021 es va aprovar 
per tots els grups municipals la moció 
“Acord municipal en defensa de la sani-
tat pública al Bruc”, en la que es reclama-
va la recuperació de l’atenció sanitària 
d’abans de les retallades del 2017.
També han estat presentades, en el ma-
teix sentit, unes propostes de resolució 
al Parlament de Catalunya que n’estem 
esperant la resposta.
A aquesta reducció horària s’ha de su-
mar el problema de l’espai. El local on 
s’ubica no compleix les mesures de se-
guretat establertes, no s’adequa al nom-
bre d’habitants, no s’hi poden afegir 
prestacions que corresponen al tram 
de població com una treballadora so-
cial un dia a la setmana, un metge do-
miciliari amb infermer/a també un dia 
a la setmana i tampoc s’ha tingut em 
compte l’evolució de la població en els 
proper 10/15 anys. És indispensable i 
urgent tenir un nou edi�ci que pugui 
atendre amb les condicions necessàries 
i una dotació òptima als usuaris (avui 
en l’actual CAP les camilles no poden 
passar per la porta d’entrada; l’espai del 
metge i de la infermera tenen dimensi-
ons reduïdes; no hi ha privacitat entre 
la sala d’espera i el taulell de l’adminis-
tració....).
En la mateixa reunió del dia 26 d’oc-
tubre se’ns va dir que es farà un Pla de 
Salut Municipal. Segons s’ha explicat, 
aquest Pla ha de servir per: saber les 
dades sociosanitàries, informar sobre el 
nivell de prestacions que estem rebent i 
si aquestes prestacions són les que ens 
corresponen i, afavorir l’articulació en-

tre els diferents agents que intervenen i 
contribueixen a protegir la salut al Bruc.
La proposta sembla una broma! A ho-
res d’ara, encara no saben el que ens 
manca?
Donades les respostes i després de les 
frustrants impressions que ens van dei-
xar en la reunió del dia 26 instem a Cat-
Salut, l’ICS i a l’Ajuntament del Bruc a:
1. Destinar els recursos sanitaris corres-
ponents per millorar la cobertura assis-
tencial al Centre d’Atenció Primària del 
Bruc, el sistema d’horaris de consulta 
per garantir que el consultori mèdic 
compti amb els dos equips mèdics fa-
miliars de dilluns a divendres i pedia-
tria 4 dies a la setmana.
2. Elaborar una previsió per assegurar 
que es cobreixin les substitucions, prin-
cipalment en l’època de vacances, asse-
gurant que no queda descoberta l’assis-
tència sanitària cap dia.
3. Un assistent social un dia a la setma-
na, un metge domiciliari amb infermer 
un dia a la setmana, un podòleg cada 
tres mesos per als diabètics i les cober-
tures sanitàries pel tram de població 
que ens corresponen.
Veiem clarament que:
Que la situació actual, la nova orienta-
ció del Departament de Salut pel que 
fa al com han d’estructurar-se les Àrees 
Bàsiques i els CAPS, no garantirà una 
atenció com caldria en els pobles ru-
rals com és El Bruc.
Que els responsables defugen les seves 
obligacions de garantir una sanitat pú-
blica de qualitat.
Que l’empitjorament de l’atenció pri-
mària que patim està afavorint un crei-
xement continu de la sanitat privada i 
augmentant les desigualtats socials.
Que tot plegat portarà a un afebli-
ment de la nostra Salut.
Governants, rectifiqueu, treballeu de 
valent i amb convicció perquè això 
no passi!

LA CRISI CLIMÀTICA 
S’INTENSIFICA I ENS 
ESTEM JUGANT LA SA-
LUT I LA VIDA DE TOTS
Marina Lopez

Els canvis en el clima a la Terra tenen 
precedents des de temps enrere i afec-
ten totes les regions de diferents ma-
neres; però els cientí�cs són clars, la 
temperatura mitjana global no pot aug-
mentar més d’1,5ºC.
En aquest sentit, els efectes del canvi 
climàtic són evidents. En primer lloc, 
comporta un augment constant del ni-
vell del mar, per la pèrdua del gel àrtic 
durant l’estiu. Això contribueix a l’ero-
sió de les costes i a grans  inundacions. 
A més, a mesura que l’atmosfera es va 
caldejant per l’escalfament global, pot 
transportar i retenir més humitat, per la 
qual cosa s’espera una acceleració del ci-
cle hídric i una evaporació intensa dels 
tròpics i diluvis a latituds altes.
Hi ha evidències clares que el CO2 és 
el causant número 1 del canvi climàtic, 
però segons un gran nombre de treballs 
acadèmics, s’a�rma que en el 99% dels 
casos l’ésser humà ha estat el culpable 
d’aquesta crisi mediambiental. És per 
això que una de les petites contribuci-
ons que podria fer la societat i, sobre-
tot, les empreses, és reduir les emissions 
d’aquest CO2 per millorar la qualitat de 
l’aire, tot i que podrien passar encara 
entre dues i tres dècades perquè la tem-
peratura mundial s’estabilitzés.
Per tant, com més trigui la humanitat 
a mentalitzar-se de la reducció d’emis-
sions, més grans seran els danys, i molt 
aviat les solucions disponibles no seran 
su�cients. Tot i saber això, molts països 
continuen ignorant i evitant les evidèn-
cies de la ciència, i els seus compromi-
sos de reducció d’emissions continuen 
sent molt baixos.
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En un moment en el qual 
totes les ciutats estan 
creant zones verdes i 
estan prioritzant la mo-

bilitat a peu o en bicicleta, Igua-
lada va al revés. I un exemple és 
el que passa als horts de l’Asil. És 

una gran illa al bell mig d’un barri que no té cap 
parc ni cap zona verda i que té carrers estrets amb 
voreres estretes. Em fa mal al cor veure com el go-
vern actual vol convertir aquell gran espai en un 
aparcament a cel obert. Un més, dels molts que els 
darrers anys s’han fet a la ciutat.
És un espai que 
té unes enormes 
possibilitats. Po-
dria ser un gran 
parc urbà amb 
zona de jocs in-
fantils i per la 
gent gran, amb 
un jardí d’herbes 
medicinals, amb 
un altre espai de 
jardí de les olors 
amb herbes aro-
màtiques i tam-
bé tot un espai 
destinat a horts 
urbans. En defi-
nitiva, un gran 
espai d’ús ciuta-
dà per un barri 
que no en té cap.
A més és un espai que es troba just davant d’un 
dels edificis més nobles i emblemàtics d’Igualada, 
com és l’Asil del Sant Crist. De veritat que fer-
hi un aparcament a cel obert és la millor de les 
opcions? Davant d’un edifici on hi viuen més de 
100 persones d’avançada edat, situar-hi desenes 
de cotxes que emetin contaminació cada dia, és 
la millor de les opcions? Crec que no. El pàrquing 
es podria situar darrere l’Escorxador on hi ha un 

L a fatalitat ha volgut 
que divendres mentre, 
us parlava d’una foto-
grafia falsa a les xarxes 

socials i ho contraposava amb 
la necessitat de periodisme ri-
gorós, en un sol dia a la premsa 

n’apareixien dues absolutament increïbles. Una 
va ser desmentida però l’altra, encara més in-
creïble, hores d’ara ningú no l’ha desmentit.
La primera és la d’un gallec que deia haver es-
tat en coma trenta-cinc anys i que, en desper-
tar-se, no es reconeixia al mirall, car ell havia 
caigut en coma als 22 i s’emmirallava com un 
home de 57. Tothom es va fer ressò de la notí-
cia tot i que en despertar-se l’home tenia dues 
filles de vint anys. En coma podia casar-se, 
tenir fills i no estar ingressat en cap hospital? 
Evidentment no, però els grans mitjans varen 
tardar més de trenta hores a desmentir tan poc 
creïble història. 
N’hi ha una altra que ens afecta a Catalunya, 
tot i que té el seu origen a Madrid. Divendres 
coneixíem la “notícia” que una banda perfec-
tament organitzada havia assaltat un furgó on 
es transportaven tots els aparells informàtics 
requisats fa més de cinc anys, per la “justícia 
espanyola” a la família de Jordi Pujol.

La versió oficial de l’assalt explica que l’Audièn-
cia Nacional havia contractat els serveis de la 
missatgeria MRW per transportar els aparells 
des de Madrid fins al domicili dels Pujol a Bar-
celona. Quan la furgoneta -sense cap escorta- 
estaria deturada davant d’un semàfor en ver-
mell, d’un tot terreny amb el vidres tintats -a 
Espanya no són legals- n’havien baixat quatre 
individus encaputxats i armats i feien sortir al 
conductor a punta de pistola. Dos d’ells hau-
rien pujat a la furgoneta i l’haurien robat. Tot 
això al centre de Madrid, en ple dia i sense que 
ningú veiés res. Dos dies després apareixia la 
furgoneta calcinada en un poblet prop de Ma-
drid.
L’assalt hauria passat FA UN ANY! Tant és així 
que l’Audiència Nacional dona per definitiva-
ment perduts els aparells -i bancs de memò-
ria- de la família Pujol ja que en més d’un any, 
la Policia Nacional no ha trobat una sola pista 
dels autors de tan espectacular robatori.
No se sap que una banda tan ben organitzada 
hagi comès cap altre delicte ni a Madrid, ni en 
part de món, ni que s’hagi demanat rescat pels 
aparells “desapareguts”. Tampoc hi ha cap imat-
ge de l’assalt malgrat els milions de telèfons que 
es mouen en una ciutat gran com Madrid. I tot 
i així pretenen que ens ho creguem.
No tinc ni idea de l’objecte de tan falsa història, 
però estic segur que no és per a res de bo. Tant 
me fa que pugui afavorir als Pujol Ferrusola o 
a les clavegueres de l’Estat. Per a mi, uns i al-
tres poden anar a pastar fang... i els mitjans que 
donen credibilitat a la falsa història, també.  

PILAR SALAT

Fake news Horts de l’Asil: gris o verd?

JAUME SINGLA
@jaumesingla

enorme descampat sense cap ús i que queda en-
retirat.
Penso en l’època dels governs de l’alcalde Jordi 
Aymamí, en com la ciutat es va transformar amb 
parcs com el de l’Estació Vella, el de Valldaura, 
el del Gracia Fossas o amb el parc fluvial del riu 
Anoia. Si en el seu moment s’hagués fet servir 
el criteri de l’actual govern, que consisteix en 
fer que qualsevol solar buit es transformi en un 
aparcament a cel obert, avui la plaça de Cal Font 
seria un aparcament a cel obert, el parc del Gra-
cia Fossas també i el de l’Estació igual, per posar 
tres exemples. Que en els darrers 10 anys Igua-

lada només hagi 
estrenat un nou 
parc exempli-
fica molt bé, 
m a l a u r a d a -
ment, això.
La Igualada 
que ens està 
quedant és una 
ciutat grisa 
quan tot Europa 
aposta per les 
ciutats verdes. 
Les dades ho di-
uen: Igualada és 
la vuitena ciutat 
de Catalunya 
amb més con-
taminació. Són 
dades de l’Ins-

titut Salut Global de Barcelona. No anem bé. I 
enlloc d’aprofitar espais buits com els horts de 
l’Asil per inundar la ciutat de verd, es vol desti-
nar a promoure aquesta contaminació amb més 
cotxes, més circulació i més gasos. El model ba-
sat en omplir la ciutat de més asfalt i més cotxes 
és caduc. Tenim l’oportunitat de fer dels horts de 
l’Asil un espai que ens torni a fer avançar cap a 
una Igualada verda o un espai que ens mantingui 
en el model d’una Igualada grisa. 
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Novembre de 2003.- La instal.
lació constarà de 33 aerogene-
radors, o molins, de 1500 KW 
cadascun, els de major potèn-
cia situats �ns ara a Catalunya, 
que generaran, en total, una 
potència de 49,5 MW. El parc 
que s’instal.larà a la Serra de 
Rubió, afectarà 3 termes mu-
nicipals, dos de l’Anoia: el de 
Rubió i el d’Òdena i un del Ba-
ges: el de Castellfollit del Boix; 
i estarà operatiu l’any 2004.
El de Rubió no és l’únic parc 
eòlic previst a la comarca 
sinó que en podria acollir 
quatre més.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 18 ANYS
La Serra de Rubió tindrà el 2004 el

major parc eòlic de Catalunya

No se sap que una banda tan ben 
organitzada hagi comès cap altre de-
licte ni a Madrid, ni en part de món 

, ni que s’hagi demanat rescat per als 
aparells “desapareguts”
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Poble Actiu ha volgut ex-
pressar el seu suport a 
les associacions veïnals 

d’Igualada que fa mesos que 
reclama al govern d’Igualada 
que escolti les seves queixes 
sobre la manca de seguretat 
ciutadana. El dimecres 10 de 
novembre, la majoria de les 
associacions veïnals d’Igua-
lada van reunir-se amb el go-
vern municipal, els Mossos 
d’Esquadra i la Policia Local 
per exposar els problemes de 
seguretat ciutadana que s’han 
incrementat els darrers mesos 
a la ciutat. Les associacions 
veïnals van reclamar un espai 
de participació amb el govern 
i les forces de seguretat on 
poder plantejar mesures pre-
ventives per mitigar els pro-
blemes de seguretat ciutadana 
que hi ha, especialment a les 
nits, en diferents espais de la 
ciutat.
Des de Poble Actiu han volgut 
agrair la feina que fan les as-
sociacions veïnals per recollir 
les queixes, les preocupaci-
ons i les propostes de la gent 
dels diferents barris d’Iguala-
da i fer-les arribar als partits 
representats a l’Ajuntament 
d’Igualada. En aquest sentit, 
Pau Ortínez, regidor de Poble 
Actiu, ha reclamat al govern 
municipal que escolti més les 
associacions veïnals i que tre-
balli per fer possibles les seves 
propostes.

Poble Actiu demana una  
Taula de Seguretat
Poble Actiu reclama una Tau-
la de Seguretat Ciutadana que 

compti no només amb la par-
ticipació del govern Castells, 
les associacions veïnals i les 
forces de seguretat, sinó tam-
bé amb els partits de l’oposi-
ció perquè “problemes com 
la seguretat ciutadana han de 
comptar amb la participació 
de tots els partits que repre-
sentem la ciutat”. En aquest 
sentit, Neus Carles, regidora 
de Poble Actiu, ha volgut re-
marcar que consideren molt 
convenient crear espais de 
participació per parlar de tots 
els problemes que afecten la 
ciutat i posen com a exemple, 
a part de la seguretat ciutada-
na, la mobilitat, la gestió de 
residus i la cultura. Des de Po-
ble Actiu es traslladarà la pro-
posta de participar a la Taula 
de Seguretat Ciutadana en la 
propera reunió de la comissió 
de seguiment de seguretat i 
esperen que el govern Castells 
accepti la participació dels 
partits de l’oposició.

Igualada Som-hi demana 
acordar un Pla de Seguretat
El grup municipal d’Iguala-
da Som-hi ha desvetllat que 
Igualada no té Pla Local de 
Seguretat. La formació consi-
dera ”molt greu” aquesta rea-
litat i lamenta que “el proble-
ma s’hagi fet gros i l’estiguin 
patint molts barris”. Per això 
considera urgent que la ciutat 
es doti d’aquesta eina i dema-
na al govern que “actuï amb 
responsabilitat, no menys-
preï la sensació d’inseguretat 
i esmeni l’error de no haver-lo 
fet”.
El regidor portaveu d’Iguala-
da Som-hi, Jordi Cuadras, ex-

Som-hi i Poble Actiu demanen noves mesures al govern 
municipal en l’àmbit de la seguretat ciutadana

plica que “la sensació d’inse-
guretat a Igualada és creixent 
i no entenem com el govern 
de Marc Castells no té fet el 
Pla Local de Seguretat que al 
2012 va dir que faria. Desco-
brir-ho ens ha deixat perple-
xos. Ho denunciem però al-
hora ens oferim a actuar amb 
responsabilitat i acordar-ne 
un amb els diferents actors 
implicats. La seguretat no és 
un tema de partits, sinó que 
és un tema de ciutat on tots 
hem de ser capaços d’aportar 
propostes per resoldre la inse-
guretat creixent”.
Cuadras detalla que “no po-
dem a�rmar que amb aquest 
Pla no hagués existit un aug-
ment de la inseguretat, però 
sí que podem a�rmar que 
si aquest Pla estigués fet ha-
guéssim estat més preparats 
per reaccionar amb accions 
preventives i ordenades en el 
temps per intentar evitar el 
punt al qual hem arribat. El 
govern està improvisant amb 

les mesures que va anunciar i 
això no és seriós. Aquest Pla 
hauria d’haver estat fet i de-
manem que es faci perquè així 
ho marca la Llei d’Ordenació 
del Sistema de Seguretat de 
Catalunya”.
La formació que integren 
PSC, Comuns i el grup ciuta-
dà Igualada Oberta denuncia 
“la sensació d’inseguretat que 
viuen moltes veïnes i veïns de 
diferents barris i també molts 
comerciants, ja sigui per ro-
batoris, actes vandàlics, ba-
ralles o sorolls i incivisme les 
nits dels cap de setmana”. 
Jordi Cuadras ja va demanar 
formalment, fa dues setma-
nes, al govern de la ciutat una 
reunió extraordinària de la 
Junta de Seguretat Local amb 
els grups de l’oposició per po-
der aportar una visió globals i 
propostes per millorar

La Policia Local d’Igualada 
augmenta el patrullatge du-
rant la nit

La tinenta d’Alcalde i regidora 
d’Interior, Carlota Carner ha 
anunciat que, des d’aquesta 
mateixa setmana, la Policia 
Local d’Igualada ha incre-
mentat els efectius per totes 
les nits, en especial durant les 
de cap de setmana.
Aquest anunci es produeix, 
ha explicat Carner, “amb la 
clara voluntat de seguir apos-
tant per un reforç en la segu-
retat de la nostra ciutat”. De 
fet l’anunci es fa una setmana 
després d’anunciar la incor-
poració de vuit nous agents 
a la Policia Local i d’anunciar 
l’inici dels estudis per incre-
mentar el control dels acces-
sos a la ciutat i al polígon de 
les comes amb la instal·lació 
de noves càmeres de segure-
tat.
La setmana vinent es presen-
taran novetats pel que fa a la 
seguretat a la ciutat que se su-
maran a aquest reforç de pa-
trullatge nocturn que ja està 
en marxa des d’ara.

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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Una vintena d’entitats 
i al voltant de dues 
centes persones van 

concentrar-se dissabte a la 
plaça de l’Ajuntament per 
reclamar més espai per a les 
entitats. Un acte que “és la 
conseqüència de la situació 
que pateixen moltes entitats, 
entre d’altres, caus i corals de 
la ciutat”, expliquen des de la 
Coll@nada, una de les entitats 
organitzadores de la concen-
tració. En l’acte a la plaça de 
l’Ajuntament es va llegir un 
manifest i després va haver-hi 
una petita marxa �ns a la pla-
ça Sant Miquel, per mostrat 
també la seva desafecció en-
vers el Consell Comarcal.

ERC dona suport a les en-
titats i proposa la creació 
d’una casa de la cultura
Davant aquesta situació, ERC 
Igualada s’ha posicionat al 
costat de les entitats cultu-
rals i juvenils de la ciutat que 
aquestes darreres setmanes, 
i especialment en la mani-
festació del passat dissabte 
a la Plaça de l’Ajuntament, 
s’han organitzat sota el lema 
“Feu-nos lloc” per tal d’exi-
gir solucions a la falta d’es-
pai per organitzar-se. Des-
prés de l’èxit de convocatòria 
i de l’exposició pública de la 
problemàtica, Esquerra posa 
sobre la taula un seguit de 
propostes que, expliquen, ja 
van plantejar en el seu darrer 
programa electoral. Segons 
citen textualment, proposen 
la creació d’un “gestor cultu-
ral” per part de l’ajuntament, 
que estigui al servei i ajudi a 
les entitats i organitzacions. 
Alhora, proposen reformar 
espais comuns com l’antic es-

corxador per convertir-lo en 
“un espai per a les entitats”. 
Concretament, en la seva se-
gona proposta cultural, ERC 
detallava la voluntat d’im-
pulsar “un centre de cultura i 
art com a punt de trobada de 
gestors, creadors i ciutadania 
i proporcionar unes infraes-
tructures per tal de fomentar 
el contacte i la participació”.
En paraules del mateix por-
taveu local d’Esquerra, Enric 
Conill, això suposaria “un se-
guit de respostes que donen 
solució al problema i impli-
quen la creació d’un punt de 
trobada que ofereixi espais 
per assajar, locals propis per 
a les entitats on puguin reu-
nir-se i magatzems segurs per 
guardar el seu patrimoni”. Se-
gons  Conill, “no és res més 
del que faria un ajuntament 
que cuida la seva cultura”, tal 
com ja fa per exemple el racó 
de Cultura Sant Antoni a Bar-
celona o Can Mas de la Riera 
a Sant Sadurní d’Anoia. 
El regidor d’ERC Joan Valen-

tí, assegura que “l’Ajuntament 
ha de decidir a quin bàndol es 
posiciona. Si amb les entitats 
i la cultura de la ciutat, o en 
contra. I l’actitud actual deno-
ta amb claredat que fa temps 
que van escollir la segona op-
ció en contrast d’ERC, que fa 
mesos va organitzar una tro-
bada amb una trentena d’en-
titats per escoltar-les”. Segons 
Valentí, “les solucions hi són 
de fa temps, fa anys que s’han 
proposat. Però com succe-
eix massa sovint en aquesta 
ciutat, manca la voluntat po-
lítica del govern de Castells”. 
Per �nalitzar, des d’Esquerra 
asseguren que “lluitarem per 
aconseguir espais per a les 
entitats” en el que consideren 
que hauria de ser una “lluita 
de ciutat”. 

Poble Actiu convoca la sego-
na sessió del Cicle “Tenim 
un Pla” 
Demà dissabte 20 de novem-
bre tindrà lloc la segona ses-
sió del Cicle “Tenim un pla. 

Esquerra i Poble Actiu posen el focus en la política cultural 
després de la concentració de les entitats

Pensem la política cultural 
d’Igualada”. La taula rodona 
i xerrada anirà dedicada a 
re�exionar al voltant de “La 
producció i la creació cultural 
a Igualada” i comptarà amb la 
participació de Maria Hervàs 
de Teatre Nu, Òscar Balcells 
del Teatre de l’Aurora, Ri-
card Espelt de Copons InLo�, 
Anna Cervera del Zoom Fes-
tival i Roger Tarragó de l’Es-
tival de Jazz. Durant la sessió 
s’abordaran qüestions com les 
necessitats i interessos dels 
creadors culturals locals, la 
problemàtica dels espais de 
creació i els mètodes de �-
nançament entre d’altres. Tot 
plegat amb una mirada molt 
àmplia amb projectes d’arts 
escèniques, música i cinema. 
L’acte tindrà lloc a les 11.30 
h a La Cooperadora (Carrer 
Sant Ignasi , 22). 
La campanya “Tenim un 
pla. Pensem la política cul-
tural d’Igualada” té per ob-
jectiu re�exionar i debatre 
sobre l’estat de la cultura i la 

política cultural actual, pa-
ral·lelament a la celebració 
d’Igualada, Capital de la Cul-
tura Catalana 2022. Tots els 
actes, que tindran lloc cada 
mes des de l’octubre 2021 al 
maig 2022, estaran oberts 
a la ciutadania i comptaran 
amb la participació de repre-
sentants d’equipaments, enti-
tats, creadors, programadors 
i centres artístics locals així 
com representants d’espais 
i projectes artístics de fora 
d’Igualada.
Després del segon acte 
d’aquest dissabte, la següent 
cita serà al Centre Cívic de 
Fàtima que acollirà la terce-
ra jornada el dissabte 22 de 
gener. Sota el títol “Eines i 
recursos per portar l’educa-
ció artística a l’aula”, la sessió 
comptarà amb la presència 
de Pep Prats, creador i im-
pulsor del projecte Cantània 
i docents de l’àmbit artístic 
que actualment estan desen-
volupant projectes en escoles 
i instituts.
El dissabte 19 de febrer tin-
drà lloc al Museu de la Pell 
la quarta jornada, “Cultura 
transformadora, perifèria i 
privilegis culturals”, una xer-
rada a tres veus entre el poe-
ta Pol Guasch; la gestora cul-
tural i representant de KULT, 
Laura Arau i l’escriptor Feliu 
Formosa. L’Escorxador serà 
l’escenari de la penúltima 
sessió del cicle, que tindrà 
lloc el dissabte 26 de març. 
“Omplim L’Escorxador de 
cultura”, una xerrada i visita 
guiada a l’equipament. L’ac-
te final de campanya tindrà 
lloc el dissabte 14 de maig a 
l’Ateneu Igualadí, una última 
sessió on es presentarà una 
publicació amb un recull de 
les conclusions.

*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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La ciutat d’Igualada s’ha 
adherit a la xarxa de 
transferència de bones 

pràctiques URBACT Playful 
Paradigm, un projecte euro-
peu amb el qual durant un 
any es treballarà per tenir una 
ciutat més jugable, inclusiva i 
sostenible. La xarxa està lide-
rada per la ciutat italiana d‘U-
dine i la resta de ciutats que hi 
participen són Jegalva (Lituà-
nia), Grosuplje (Eslovènia) i 
Lousa (Portugal).
URBACT és un programa de 
cooperació territorial euro-
peu que promou a través de 
l’establiment de xarxes, pro-
cessos d’aprenentatge i inter-
canvi entre ciutats, el desen-
volupament urbà sostenible 
i la cerca de solucions pràc-
tiques innovadores i sosteni-
bles que integren la dimensió 
econòmica, social i mediam-
biental, per fer front als des-
a�aments urbans, integrant i 
millorant les polítiques urba-
nes i de cohesió.
URBACT Playful Paradigm 
augmenta la capacitat de les 
ciutats per respondre als rep-

tes globals, promou la inclu-
sió, la solidaritat intergenera-
cional, la resiliència i els estils 
de vida saludables. El joc és 
un assumpte seriós i pot mar-
car la diferència per millorar 
les ciutats del futur. El para-
digma lúdic ajuda a repensar 
el benestar de la comunitat i 
és adaptable als diferents con-
textos urbans, ja que el joc és 
un principi universal practi-
cat per tothom.

La �nalitat principal de les 
actuacions amb el projecte 
URBACT Playful Paradigm 
a Igualada és l’enfocament 
lúdic de les zones urbanes i 
zones verdes i l’ús d’aquestes 
zones per a la inclusió i la 
participació. 
Així doncs, Igualada vol re-
cuperar els jocs tradicionals 
de carrer adreçats a totes les 
edats i obrir els patis escolars 
fomentant el joc inclusiu i els 

espais oberts als barris.
Un dels objectius d’Iguala-
da és dotar els parcs i zones 
verdes de la ciutat, principal-
ment el “Parc Central”, que 
és una gran zona amb moltes 
oportunitats, amb zones i ele-
ments més lúdics i inclusius, 
i també transformar els parcs 
infantils i patis escolars en 
espais oberts on tothom hi 
pugui jugar, aprendre i orga-
nitzar activitats comunitàries 

Igualada s’adhereix a un projecte europeu que treballa per tenir 
una ciutat més jugable, inclusiva i sostenible

i saludables.
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, ha destacat el pro-
jecte d’un parc d’oliveres i 
ametllers per als infants de la 
ciutat que tindrà molta rela-
ció amb les escoles.
L’objectiu, ha explicat Cas-
tells, “és que sigui un espai 
verd d’aprenentatge i on els 
més petits puguin veure i 
conèixer de prop el procés de 
producció de l’oli i de recolli-
da d’ametlles”.
Per aplicar aquestes bones 
practiques del projecte UR-
BACT Playful Paradigm a 
Igualada es comptarà amb 
l’ajuda i participació del Con-
sell d’Infants i de la Comissió
d’Infància i Adolescència, 
implicant totes les edats i do-
nant la possibilitat a la ciutat 
de defensar la importància de 
l’educació a l’aire lliure per al 
benestar dels infants.
Des de l’ajuntament, diuen, 
es treballarà per implicar as-
sociacions i altres agents (ins-
titucions, escoles, instituts, 
entitats i associacions, entre 
d’altres). L’objectiu principal 
és que sigui un projecte col-
lectiu i ciutadà.

REDACCIÓ / LA VEU

El Departament d’Ense-
nyament de l’Ajunta-
ment d’Igualada, dins 

el Pla Educatiu d’Entorn, 
posa en marxa un projecte 
de lleure inclusiu amb l’objec-
tiu de contribuir a la igualtat 
d’oportunitats en la participa-
ció en activitats educatives i 
de lleure entre els infants de 
la ciutat.
El projecte, que neix com a 
prova pilot, es dirigeix als in-
fants de 2n de primària i posa 
en relleu la importància del 
lleure i l’oferta educativa exis-
tent al municipi. S’emmarca 
en les actuacions per fomen-
tar la promoció de l’equi-
tat educativa i té la voluntat 
d’oferir itineraris d’aprenen-
tatge personalitzat, ampliant 
i connectant els aprenentat-
ges entre els diversos espais 
i incrementant la seva auto-
nomia personal i xarxa social 
també fora de l’horari escolar. 
La tinenta d’alcalde i regidora 

d’Ensenyament, Patrícia Illa, 
ha explicat que “l’objectiu és 
fer de pont entre les famílies i 
les activitats organitzades per 
entitats i escoles de la nostra 
ciutat”. Illa ha aclarit “que no 
es tracta d’un problema de 
famílies que no tenen recur-
sos, el pla vol contactar amb 
famílies que per manca de 
coneixement o aïllament no 
coneixen aquestes activitats 
de lleure que són bene�cioses 
per als més petits i per a fo-
mentar la cohesió i integració 
amb el conjunt de la societat”
El pilotatge s’implementa 
conjuntament amb la Creu 
Roja amb la �nalitat que els 
infants de la ciutat que par-
ticipin al projecte tinguin 
accés a les activitats de lleure 
en funció dels seus interes-
sos i motivacions. Per aquest 
motiu, es treballarà en col·la-
boració amb els agents edu-
catius del territori i al llarg 
del curs comptarà amb una 
�gura d’acompanyament a les 
famílies i infants participants.

S’inicia un nou projecte 
de lleure inclusiu junt 
amb Creu Roja

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest dissabte 20 de 
novembre, el Museu 
de la Pell acollirà la 

Festa dels Drets dels Infants 
organitzada pel Departament 
d’Infància de l’Ajuntament 
d’Igualada. La jornada s’em-
marca en el Dia Internacional 
de la Infància, que es comme-
mora cada 20 de novembre, i 
aquest any treballarà “El dret 
a viure en un entorn saluda-
ble”, centrada en la sensibi-
lització per reduir el plàstic. 
Igualada, forma part del Pro-
grama de Ciutats Amigues de 
la Infància d’Unicef i també 
es treballa conjuntament amb 
ells.
La Jornada, serà com una ci-
mera de la infància, amb mol-
ta participació infantil i amb 
l’objectiu de visibilitzar les 
opinions i les necessitats dels 
infants al voltant del canvi 
climàtic i Agenda ODS 2030.
Per als infants, el residu del 
plàstic és un dels temes que 

més els preocupa. Per aquest 
motiu la jornada girarà al 
voltant de dos objectius 
principals, la sensibilització i 
la veu dels infants, a partir de 
tallers i activitats, i d’un es-
pai participació infantil amb 
les opinions i inquietuds vers 
la crisi climàtica amb ulls 
d’infant.
La jornada es durà a terme 
d’11h a 14h i de 16h a 19h. 
Els dos moments centrals de 
la festa giraran al voltant de 
la Cantada de la cançó “Do 
it Now” per part de les corals 
infantils d’igualada Gatzara i 
Verdums a les 12 h del mig-
dia i a les 13h es farà una lle-
gida del Manifest per part del 
Consell d’Infants d’Igualada. 
Tota la jornada serà envolta-
da per un espai d’exposició 
de diferents escultures d’art 
amb plàstic i altres materials 
reciclats realitzades pels in-
fants i famílies de les escoles 
d’Igualada.
Durant tot el dia es faran ta-
llers de sensibilització amb 

entitats del territori i altres 
especialitzades amb el Medi 
Ambient i canvi climàtic, 
jocs i joguines amb material 
reciclat a l’exterior, hi haurà 
un espai activista d’idees i 
propostes per part dels in-
fants amb l’objectiu de reduir 
l’ús del plàstic.
També hi haurà un espai de 
participació gràfica on es 
podrà veure l’opinió de l’in-
fant, un Photocall i espai 
de manualitats i es farà una 
visita a l’exposició “Plàstic. 
Genial o pervers, tu com ho 
veus?” Del Museu de la Pell 
produïda pel Museu de la 
Vida Rural sobre el plàstic.
Aquest any, l’Ajuntament 
també s’ha afegit al projecte 
internacional Playful Para-
digm at the #URBACTfest 
2021 que gira al voltant de 
Ciutats Jugables i des del 
Departament d’Infància pre-
senta la Festa dels Drets dels 
Infants, com a projecte de 
participació infantil, ciutat, 
joc i ODS de l’Agenda 2030.

La Festa dels Drets dels Infants 
d’aquest dissabte es centrarà en el dret 
a viure en un entorn saludable
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Igualada tancarà l’any amb 
un total de 745 punts de 
llum led nous que subs-

titueixen els antics punts de 
llum incandescent. La prime-
ra fase va �nalitzar el passat 
mes de març i va consistir en 
la substitució de 330 punts al 
barri residencial de Les Co-
mes II, convertint el barri en 
el primer en tenir totes les llu-
minàries led. Després es van 
canviar 263 punts a Les Co-
mes I, i en l’actualitat, s’està a 
punt de �nalitzar la darrera 
fase d’aquest any que ha con-
sistit en la substitució de 152 
punts al barri Sant Crist. A 
aquest canvi cal sumar-hi els 
400 punts que es van canviar 
abans de la Covid, al 2019, al 
polígon industrial. Aquestes 
actuacions suposen un estalvi 
econòmic de 23.094,50 € anu-
als i un estalvi mediambiental 
de 177.650 kW anuals. Mi-
quel Vives ha posat de relleu 
la importància de l’actuació, 
“és la nostra voluntat fer la 
ciutat d’Igualada més amable, 

més verda i més sostenible. 
I amb aquest objectiu treba-
llem cada dia, amb accions 
que poden passar desaper-
cebudes com la millora de la 
biodiversitat, i amb accions 
molt més visibles com és 
ara el canvi a LED”. La il·lu-
minació LED usa fins a un 
80% menys d’energia que els 
llums clàssics incandescents 

per a produir la mateixa il-
luminació. Així, amb aques-
tes actuacions s’aconsegueix 
un estalvi econòmic i reduc-
ció de l’impacte mediambi-
ental, a banda, que també 
s’augmenten els nivells d’il-
luminació existents en de-
terminades vies de la ciutat, 
millorant d’aquesta forma la 
seguretat vial.

Es substitueixen 745 punts de llum
de vapor de sodi per Leds

Dilluns 22 comença 
el BLACK FRIDAY!

Segueix-nos a Instagram!
@espais_joves
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Els iBons ja es poden 
fer servir en 100 esta-
bliments diferents de 

la ciutat d’Igualada. Aquesta 
setmana s’ha arribat a aques-
ta xifra i es preveu que encara 
pugui augmentar, ja que els 
comerços encara poden su-
mar-se a la campanya. A la 
web ibonsigualada.cat poden 
consultar-se tots els establi-
ments adherits i des d’allà 
també, els comerços interes-
sats poden gestionar la seva 
adhesió.
La campanya iBons d’Igua-
lada funciona a través de la 
compra de bons que el con-
sumidor pot descarregar-se 
a través de l’aplicació i que 

pot consumir �ns al 12 de 
desembre o �ns a �nalitzar 
les existències. El preu del 
bo és de 10 euros, dels quals 
el ciutadà només en paga 6 
euros i els 4 restants els sub-
venciona l’Ajuntament. Cada 
ciutadà pot adquirir �ns a 5 
bons. Així, qualsevol ciutadà 
empadronat a Igualada ma-
jor de 16 anys pot gaudir de 
20€ de descompte en les seves 
compres. En total, s’han emès 
bons per un valor de 100.000 
euros, dels quals cada comerç 
pot disposar d’un màxim de 
2.500 euros en bons.
La campanya pretén incen-
tivar la compra en el comerç 
local a través d’una acció amb 
la que tant consumidor com 
comerç hi surten guanyant.

Els iBons ja es poden 
utilitzar en més de 100 
comerços
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L ’associació de comer-
ciants Igualada Co-
merç impulsarà un dia 

dedicat al comerç local, em-
marcant-lo en una setmana 
plena d’iniciatives. La finali-
tat és la de donar visibilitat al 
sector, al mateix temps pro-
moure i incentivar les com-
pres en el comerç local.
Actualment el comerç local, 
no té un dia de l’any assenya-
lat al calendari com a dia de 
referència, una jornada a la 
qual es doni ressò al sector i 
ajudi al seu suport i promo-
ció.
Així doncs, la proposta 
d’Igualada Comerç pretén 
implicar a tot el comerç de la 
ciutat, incloent el mercat de 
la Masuca, perquè sigui una 
festa de tots. Una oportuni-
tat per a fer una acció con-
junta tot el comerç igualadí.
El ComerçFest es durà a ter-
me la setmana vinent, del 22 
al 27 de novembre, tot i que 

hi ha alguna acció que es farà 
fora d’aquesta setmana.
Igualada Comerç organitza 
aquesta campanya durant 
una setmana dinàmica de-
dicada al comerç de la ciutat 
en què es pugui aconseguir la 
màxima interacció entre els 
comerciants i els ciutadans. 
Una bona excusa per acostar 
i mostrar la potència del co-
merç local a la ciutat d’Igua-
lada a on tothom en podrà 
ser protagonista.
El dilluns 22 es farà una ter-
túlia comercial amb el Ca-
nal Taronja, que s’emetrà les 
setmanes vinents. Repre-
sentants dels diferents eixos 
comercials posaran en comú 
idees i propostes pel comerç 
a Igualada amb una mirada 
positiva.
El dimarts 23 s’organitza un 
curs amb el títol “Venem re-
gals, emboliquem emocions”, 
de la mà del conegut Pep Na-
varro. Actualment s’ha d’en-
tendre el món de l’embolcall 
com un valor afegit i diferen-

ciador del comerç, així que 
cal aprendre a emocionar 
fins i tot amb el toc final de 
la venda que és l’embolcall. 
Empaquetar els productes 
de forma senzilla, pràctica i 
atractiva, tenint en compte 
totes les característiques fo-
namentals que afecten el re-
sultat final del producte.
El divendres, i coincidint 
amb el Black Friday, les bo-
tigues associades lliuraran 
amb les seves compres una 
bossa identificativa amb la 

El comerç igualadí comença una setmana plena d’activitats

qual es podran obtenir pre-
mis.
Durant tota la setmana es 
premiaran les compres i es 
promocionarà el comerç lo-
cal pels carrers de tota la 
ciutat d’Igualada. A més di-
ferents establiments tindran 
ofertes i productes estrelles 
que si es compren es podrà 
optar a regals i més premis, 
dirigint-se a un punt d’infor-
mació que hi haurà a la plaça 
de Cal Font durant el diven-
dres a la tarda i el dissabte tot 

el dia.
Fora de la setmana, es fa-
ran les següents activitats. 
El dimarts 30 de novembre 
es presentarà, al cinema de 
l’Ateneu, un vídeo promoci-
onal del comerç igualadí que 
s’ha fet seguint el format del 
repte Jerusalema. El dijous 
dia 2 de desembre se cele-
brarà la 2a Nit del Comerç al 
restaurant Somiatruites, a on 
es lliuraran premis a més de 
poder compartir una estona 
agradable.

S’inaugura l’Igualada Fashion Lab, nova eina d’impuls de la 
competitivitat per les indústries del tèxil i la moda
REDACCIÓ / LA VEU

Ahir dijous, 18 de no-
vembre, es va in-
augurar l’Igualada 

Fashion Lab, que es posa en 
funcionament aquesta tardor 
a l’antiga fàbrica Vives Vi-
dal de la capital de l’Anoia. 
Aquest és un nou espai de 
col·laboració, concebut com 
a hub o punt de trobada i 
d’intercanvi, que té l’objectiu 
de reforçar la competitivi-
tat de les empreses de la in-
dústria del disseny al mercat 
mundial, contribuint també 
al desenvolupament d’una 
producció social i mediambi-
entalment sostenible. Comp-
tarà, entre d’altres instal·laci-
ons, amb showroom, taller, 
aules de formació i un audi-
tori polivalent, espais tots ells 
a disposició de les empreses 
del sector tèxtil-moda. L’acte 
va comptat amb la presència 
de representants de l’Ajunta-
ment i la Generalitat, i també 
de la indústria del tèxtil.
Durant l’acte es van presentar 
les instal·lacions i el projecte 
en el qual s’emmarquen. Es 
va presentar també el “Ma-
peig de la indústria Tèxtil de 
la Comarca de l’Anoia” i es va 
celebrar la taula rodona “Eu-
ropa, sostenibilidad y legis-

lación: ¿Cambiará el destino 
de la industria de la moda?”, 
moderada per Pilar Riaño, 
periodista i directora de Mo-
daes. En acabar, els assistents 
van poder visitar i conèixer 
els espais de l’Igualada Fashi-
on Lab. 
El nou hub de disseny Igua-
lada Fashion Lab s’ubica a 
l’antiga seu de l’empresa Vi-
ves Vidal, un edi�ci emble-
màtic del tèxtil a la capital de 
l’Anoia. En aquest nou entorn 
es desenvoluparan projectes 
relacionats amb la innova-
ció, la capacitació professio-
nal, la promoció industrial i 
l’emprenedoria, vinculats a la 
indústria del tèxtil i la moda, 
especialment de la comarca 
de l’Anoia però també d’arreu 

de Catalunya.
El centre s’inspira en el Tex-
tile Fashion Center de Borås, 
a Suècia –un equipament 
referent a nivell internacio-
nal–, i té el suport destacat 
del Clúster Català de la Moda 
(Modacc) i de l’Ajuntament 
d’Igualada, entre d’altres 
institucions i associacions. 
L’Igualada Fashion Lab estarà 
centrat sobretot en el gènere 
de punt exterior, el principal 
element diferenciador del 
tèxtil igualadí i també, en 
bona part, del tèxtil català. I, 
tal i com indica el propi con-
cepte “hub”, té la vocació de 
ser un espai de connexió entre 
els diferents agents que verte-
bren el sector: empreses pro-
ductores, marques de moda, 

proveïdors tecnològics, cen-
tres d’innovació i centres de 
coneixement, noves empre-
ses, inversors i start-ups. La 
�nalitat principal és concen-
trar les activitats relacionades 
amb les indústries del disseny 
i contribuir a la seva accelera-

ció, estimulant la cooperació 
empresarial. Suposa, doncs, 
la posada en marxa d’una am-
biciosa estructura de recol-
zament al desenvolupament 
d’aquesta indústria a Catalu-
nya en general i a la comarca 
de l’Anoia en particular.
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Avui dia es parla molt 
de la resiliència com 
una de les qualitats 

necessàries per poder res-
pondre als moments desa�-
ants que estem vivint, especi-
alment per a la dona, ja sigui 
en la vida privada, en l’entorn 
social o per desenvolupar-se 
en l’esfera professional. Són 
moltes les dones que es re-
coneixen aquesta capacitat 
de sobreposar-se i créixer 
davant l’adversitat i d’altres 
que es veuen superades pels 
esdeveniments, amb la pres-
sió afegida que, com a dones, 
s’atribueixin certs estereotips 
socials que es volen satisfer. 
Amb l’objectiu de posar la 
mirada i el focus en la resili-
ència des d’una vessant feme-
nina, especialment, posant de 
relleu la capacitat de les do-
nes per adaptar-se als canvis 
tant empresarials com socials 
que ha provocat la Covid-19, 
arriba una nova edició del V 
Meeting UEA Inquieta, l’acte 
acadèmic i social de referèn-
cia de les dones empresàries, 
directives o professionals de 
la Catalunya Central. Aquest 
acte està organitzat per la co-
missió de treball de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, UEA 
Inquieta, que treballa per 
empoderar, donar visibilitat 
i suport a la dona directiva, 
professional i empresària de 

la comarca. 

La resiliència des d’una ves-
sant femenina 
El V Meeting UEA inquieta 
comptarà amb una ponent 
de prestigi: Emma de Llanos. 
De Llanos és directora de di-
versos programes de recursos 
humans i professora d’EADA. 
És llicenciada en Psicologia 
per la Universitat de Barce-
lona amb grau de su�ciència 
investigadora, diplomada en 
Gestió de Personal per EADA 
i certi�cada en LIFO. La seva 
trajectòria professional s’ha 
centrat en la consultoria i la 
formació acompanyant pro-
cessos de desenvolupament 
directiu i de canvi per a em-
preses nacional i multinaci-

onals. En aquesta línia, De 
Llanos oferirà una ponèn-
cia destacant la resiliència 
com una qualitat a treballar i 
aprendre.
L’acte tindrà lloc el proper di-
jous dia 25 de novembre a les 
19.30h al Restaurant Mas dels 
Vivencs de la Pobla de Clara-
munt. Des de la comissió de 
treball de la Unió Empresari-
al s’espera que l’esdeveniment 
segueixi tenint una bona ac-
ceptació i acollida. En aquest 
sentit, s’espera tenir una as-
sistència d’unes 100-120 per-
sones; fomentat a la vegada, 
l’intercanvi de coneixements, 
però també, el networking 
entre les persones assistents 
en un entorn distès, ja que un 
dels altres objectius d’aquesta 

comissió de treball és seguir 
impulsant accions i espais de 
relació de negoci i de trobada 
per a totes les empreses de la 
comarca. 
El preu d’entrada del V Me-
eting és de 25€ sòcies i 35€ 
no sòcies. Les inscripcions es 
poden fer a través de la web 
de la UEA: www.uea.cat o per 
correu electrònic a ueainqui-
eta@uea.cat. L’acte està obert 
tant per a homes com per a 
dones.  Enllaç de les inscrip-
cions: https://cutt.ly/LTyk-
QUs 
La presentació del V Meeting 
UEA Inquieta ha comptat 
amb Aïda Torrens, membre 
de la comissió de treball i 
Paula Arias, gerent i secretà-
ria general de la UEA. 

El V Meeting UEA Inquieta posarà la mirada en
la resiliència en clau femenina

Representants del Consell 
Comarcal de l’Anoia van 
mantenir una reunió, la pas-
sada setmana a Barcelona, 
amb la conselleria de Drets 
Socials. La trobada la van 
encapçalar la consellera del 
Ram, Violant Cervera, i el 
president del Consell, Xavier 
Boquete.
Es van abordar diferents 
qüestions de l’àmbit social, 
com ara la implementació 
a la comarca del Contracte 
Programa que, des de fa uns 
anys, és l’eina de coordinació, 
cooperació i col·laboració 
entre la Generalitat de Cata-
lunya i els ens locals per tal 
de permetre una prestació i 
gestió dels serveis socials que 
respongui a criteris de corres-
ponsabilitat, transparència, 
equitat territorial i optimit-
zació dels recursos adreçats a 
les persones amb necessitats 
socials.
A més, des del Consell Co-
marcal es va presentar a la 
consellera un programa inno-
vador, adreçat a les persones 
vulnerables de l’Anoia, que es 
desenvoluparia de la mà de la 
Fundació Privada Àuria i per 
al qual també es proposa la 
participació de la Generali-
tat. Marta Mateu, directora 
d’aquesta fundació, també va 
assistir a la trobada per ex-
posar el projecte.

Reunió entre el 
Consell Comarcal i 
el departament de 
Drets Socials 

Amb el suport de:

SUMA                                     PER A IGUALADA
Registra’t a 
reciclos.com.

Escaneja codis de barres 
de llaunes i ampolles de 
plàstic de begudes.

Recicla’ls al contenidor 
groc i escaneja el codi
QR que hi trobaràs.

Suma RECICLOS i 
canvia’ls per donacions 
a projectes socials i per 
premis que ajuden els 
comerços locals.
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L a formació igualadi-
na de Junts per Cata-
lunya, constituïda fa 

menys d’un any, està com-
binant les seves trobades 
amb entitats, associacions 
i partits locals amb l’orga-
nització d’actes, oberts a la 
ciutadania, amb els quals 
es pot escoltar, de prop, les 
veus d’alguns dels protago-
nistes de l’agenda política 
actual a Catalunya. Després 
de les trobades organitza-
des amb la presidenta Laura 
Borràs i els consellers Josep 
Rull i Jordi Turull, el prò-
xim dimecres 24 de novem-
bre han convocat un acte 
amb els advocats de Carles 
Puigdemont, Jaume Alonso 
Cuevillas i Gonzalo Boye, i 
amb el periodista Pere Martí 
Colom, actualment director 
de comunicació de Junts per 
Catalunya i que fou director 
de comunicació del govern 
de Puigdemont.
L’acte es farà el dimecres 24 
de novembre, a les 7 de la 
tarda, al Teatre Municipal 
Ateneu, on Jaume Alonso 
Cuevillas, Gonzalo Boye i 
Pere Martí conversaran so-
bre els processos judicials 
contra l’independentisme, la 
repressió de l’estat espanyol 
contra Catalunya i l’actuali-
tat política del país. També 
conversaran i respondran a 
les preguntes que els formu-
laran diversos representants 
de la societat igualadins i 
d’un grup de periodistes lo-
cals.
Gonzalo Boye és advocat 
especialitzat en Dret Penal 

i Penal Internacional. Ha 
participat com a advocat en 
processos judicials de gran 
impacte mediàtic, com ara 
el judici per l’atemptat de 
Madrid de l’11 de març de 
2004, el cas 4F, el cas de Luis 
Bárcenas o el cas d’Edward 
Snowden i les revelacions 
sobre la xarxa de vigilàn-
cia mundial. Des del 2017 
és l’advocat que coordina la 
defensa internacional dels 
membres del Govern del 
president Carles Puigde-
mont que són a l’exili.
Jaume Alonso Cuevillas és 
l’advocat del president Puig-
demont des de finals 2017. 
El 2019 va ser elegit diputat 
al Congrés dels Diputats per 
la candidatura de Junts per 
Catalunya, tot i que el març 
de 2021 va renunciar a l’escó 
al Congrés, després de ser 
elegit diputat al Parlament 
de Catalunya. Durant un 
mes va ser secretari segon 
de la cambra; hi va renun-
ciar després de qüestionar 
l’admissió per part de la 
Mesa de resolucions que su-
posarien una inhabilitació 
dels seus membres. 
Tot i que l’entrada a l’acte 
és obert a tothom i no cal 
inscripció prèvia, els orga-
nitzadors recomanen a les 
persones interessades en 
assistir-hi, que escriguin un 
correu a igualada@junts.cat 
per reservar-los uns seients.
Les persones que hagin re-
servat l’assistència, podran 
accedir al teatre de l’Ateneu 
Igualadí dins la franja ho-
rària de ¼ de 7 a ¾ de7. La 
resta d’assistents sense re-
serva a partir de ¾ de 7.

Acte de Junts per 
Catalunya amb Boye, 
Cuevillas i Pere Martí

REDACCIÓ / LA VEU

El Centre d’Informa-
ció per a Treballadors 
Estrangers (CITE) de 

CCOO de Catalunya comp-
ta amb un punt d’atenció a 
l’Anoia, situat a la seu del sin-
dicat d’Igualada.
Durant el primer semestre 
del 2021 aquest espai sindi-
cal van atendre 95 persones, 
que van realitzar 295 visites 
i plantejar 354 consultes. Es 
tracta d’un signi�catiu incre-
ment del 154%, del 95% i del 
130% respectivament, en re-
lació amb el primer semestre 
del 2020.
Cal destacar que l’atenció 
d’aquest període encara s’ha 
vist marcada per la crisis sa-
nitària generada per la CO-
VID-19, que ha condicionat 
que en molts casos la relació 
amb la persona atesa s’ha-
gi fet de manera telemàtica. 
Això ha comportat, tal com 
va passar durant l’any 2020, 
un increment important de 
les tasques de gestió que han 
hagut d’assumir els assessors i 
les assessores de CCOO.
Per països d’origen, en pri-
mer lloc hi trobem el Marroc 
(26%), seguit de Colòmbia 
(13%), Perú (9%) i Hondures 
(7%). Tanmateix, cal destacar 
que prop del 64% de les per-
sones ateses són llatinoameri-
canes.
Pel que fa al gènere, el 60% de 
les persones ateses són dones, 
una situació semblant a la de 
2020. Això és conseqüència 
de la rellevant presència de 
persones d’origen llatinoa-
mericà i pel pes més gran de 
les dones entre les persones 
provinents d’aquests països.

Les dades del CITE també 
mostren una estabilització 
respecte de l’any anterior de 
les persones sense autoritza-
ció administrativa per residir 
i treballar a l’Estat espanyol, 
que es manté prop del 53% 
del total. Aquesta situació, 
que es repeteix any rere any, 
és conseqüència de l’existèn-
cia d’una bossa de persones 
que no han pogut regularitzar 
la seva situació per les di�cul-
tats que genera un mercat de 
treball de baixa qualitat, atès 
que es requereix un contrac-
te d’un any a jornada com-
pleta per a la regularització 
administrativa. Això s’ha vist 
agreujat per la crisi social i 
econòmica generada per pan-
dèmia.
Més del 50% de les consultes 
ateses tenen a veure amb te-
mes relacionats amb les vies 
per regularitzar la seva situa-
ció administrativa: 29% altres 
formes de regularització vin-
culades, 19% arrelament so-
cial, i 2% arrelament laboral. 
D’altra banda, s’observa que el 

66% de les persones ateses no 
treballa i que les que ho fan 
de manera irregular, se situen 
en el 53% del total.
El principal sector d’ocupa-
ció és el treball de la llar, que 
ocupa el 39% de les persones 
que ocupades, seguit d’Indús-
tria, amb un 24%, i l’hosta-
leria, amb el 16%.El treball 
de la llar també és el primer 
sector pel que fa a treball ir-
regular (49% d’aquest col·lec-
tiu), de les quals el 90% són 
dones. L’hostaleria, ocupa el 
segon lloc amb un 17%, se-
guit d’altres serveis, com el de 
les residències de gent gran, 
amb un 12%.
Es consolida, igual que als 
darrers anys, la tipologia de 
la persona atesa al CITE com 
una dona llatinoamericana, 
sense autorització adminis-
trativa, que treballa de mane-
ra irregular al sector del tre-
ball de la llar, amb el que això 
signi�ca de situació precària. 
Aquesta precarietat s’ha vist 
agreujada encara més per la 
crisi sanitària. 

Augmenta un 150% la demanda 
d’ajuda al CITE de treballadors 
estrangers
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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!
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La II Jornada Derma-
tològica de l’Anoia va 
reunir el dissabte dia 

13 de novembre a la sala d’ac-
tes de l’Hospital Universitari 
d’Igualada més de cinquanta 
professionals de la salut per 
compartir experiències clí-
niques, en un acte que es va 
poder seguir tant presencial-
ment com per streaming. La 
Jornada, adreçada tant a per-
sonal mèdic com d’infermeria 
i residents en formació, vol 
ser un punt de trobada pels 
professionals d’Atenció Pri-
mària de la comarca de l’Ano-
ia, on poder posar en comú 
casos clínics, experiències i 
coneixement i intensi�car la 
coordinació entre Assistència 
Primària i Hospitalària per 
tal de millorar l’atenció dels 
pacients amb patologia der-
matològica.
La jornada, organitzada per 
la Unitat de Dermatologia 
de l’Hospital Universitari 
d’Igualada, amb el suport del 

Grup de Dermatologia Soste-
nible de l’Anoia, va comptar 
amb la presència de la Dra. 
Marta Cucurell, coordinado-
ra de la Unitat de Dermatolo-
gia de l’Hospital Universitari 
d’Igualada; la infermera Fina 
Bové, de la Unitat de Derma-
tologia de l’hospital igualadí 
i directora de la Jornada; la 
Dra. Carme Riera, directora 
del Servei d’Atenció Primària 
de l’Anoia; el Dr. Jordi Mone-
dero, director assistencial del 
Consorci Sanitari de l’Anoia; 
i el Dr. Joan Miquel Carbo-
nell, director assistencial ex-
trahospitalari del Consorci 
Sanitari de l’Anoia.
Les ponències van començar 
a les 9:30h amb la intervenció 
del Dr. Miquel Ribera Piber-
nat, dermatòleg de l’Hospital 
Universitari Parc Taulí de Sa-
badell i professor de la Uni-
versitat Autònoma de Bar-
celona, que va impartir la 
classe magistral “Dermatolo-
gia geriàtrica”, on va exposar 
els problemes dermatològics 
de les persones grans, que 

pateixen lesions provocades 
per la mateixa vellesa, i d’al-
tres que poden alterar la seva 
salut, així com la importància 
de tractar aquestes lesions i 
tenir cura de la seva pell, te-
nint en compte que tenim 
una població cada cop més 
envellida .
Per la seva banda, la Dra. Ca-
rola Baliu Piqué, de l’Hospital 
Universitari d’Igualada, va fer 
una ponència sobre derma-
toscòpia sota el títol “Actualit-
zació dels criteris dermatos-
còpics de les lesions cutànies 
més freqüents. Sessió pràcti-
ca interactiva”, una exposició 
teoricopràctica de les lesions 
pigmentàries, que poden ser 
benignes o malignes, i com 
aprendre a conèixer aquestes 
lesions visualment i amb der-
matoscòpia.
Al llarg del matí els profes-
sionals van presentar també 
diversos casos clínics resolts 
entre atenció primària i es-
pecialitzada. En total, es van 
rebre 25 casos clínics, dels 
quals se’n van escollir 8 per 

a la seva presentació oral a 
la II Jornada Dermatològi-
ca de l’Anoia. Amb l’expo-
sició d’aquests casos clínics 
“posem en evidència que el 
projecte de dermatologia 
sostenible funciona i que la 
coordinació entre hospital i 
primària és imprescindible 
per diagnosticar i tractar la 
patologia dermatològica de 
la població de l’Anoia”, expli-
ca Fina Bové.
Finalment, d’entre els casos 
exposats, es va fer entrega 
dels premis als tres millors 
casos, escollits pel comitè 
cientí�c, integrat per der-
matòlegs. Els tres casos reco-
neguts van ser “Más allà de la 
piel”, de Lucía Díaz Rodeño, 
Blanca Fort Ferri i Carmina 
Bascompte Jorba; “Doctora 
me pican los pies” de Blanca 
Fort Ferri, M. Belén Vilanova 
Fillat i Lucía Díaz Rodeño; i 
“Equipo competente, mejor 
que un ‘corti’ potente” de M. 
Pilar González Zambrano, 
M. José Cambronero Ciscar 
i Beatriz Pérez González. Els 

equips guanyadors es van en-
dur un dermatoscopi de dar-
rera generació.
La coordinadora de la Unitat 
de Dermatologia de l’Hos-
pital igualadí, la Dra. Marta 
Cucurell, valora la celebra-
ció de la II Jornada Derma-
tològica molt positivament i 
apunta que “ha estat una Jor-
nada enriquidora per tots els 
que hi hem participat, tant 
els que hem assistit de mane-
ra presencial com els que ho 
han fet online des dels seus 
llocs de treball o el seu domi-
cili. Queda palès que només 
treballant en equip i des del 
màxim respecte entre tots els 
professionals podrem  mi-
llorar la qualitat de vida dels 
nostres pacients”.
La II Jornada Dermatològica 
de l’Anoia és una iniciativa 
de la Unitat de Dermatolo-
gia de l’Hospital Universitari 
d’Igualada, amb el suport del 
Grup de Dermatologia Soste-
nible de l’Anoia i, amb el pa-
trocini de Novartis, Janssen, 
Cantabria labs i Lilly.

La Jornada Dermatològica de l’Anoia reuneix més de cinquanta 
professionals per compartir experiències clíniques
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Targetes revolving: 
Què són? es pot reclamar? (II)

¿Qué grado de responsabilidad tiene el BCE en esa exuberancia (esta 
no es ‘irracional’ como la que bautizó Greenspan) por las toneladas 
de anfetas que ha estado y está inyectando?.

L’O�cina, a través d’@accio_cat, permetrà a les empreses rebre informa-
ció actualitzada dels ajuts; treballarà per la identi�cació de nous projec-
tes, facilitarà la creació de consorcis i acompanyarà i donarà suport a les 
empreses en tot el procés de presentació.

El lideratge humil implica:
-rebaixar la pròpia estima davant dels altres. 
-estar més obert a les noves idees i suggeriments.
-una actitud que veu el lideratge com un servei als altres.

“Catalunya fa anys que treballa 
desenvolupant polítiques en sostenibilitat

 i economia circular”

“Cal estar al cas i tenir en compte sempre 
la data de contractació”

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

Millor a dins del cercle

Fa unes setmanes vam explicar el 
funcionament d’aquest tipus de 
targetes. En aquest article par-

larem de què es pot reclamar i com 
es pot fer, tenint sempre present que 
quan es tracta de reclamacions per via 
judicial, la generalització mai és possi-
ble, doncs cada Jutge es un món i mal-
grat que la jurisprudència1 del Tribu-
nal Suprem uni�ca els criteris, aquests 
son sempre interpretables.

Aclarit això, el que va dictaminar l’any 
passat el Tribunal Suprem és que, en 
aquest tipus de targetes, quan l’interès 
que apliquen supera el tipus d’interès 
normal del diner i és manifestament 
desproporcionat amb les circumstàn-
cies del cas, això té conseqüències ne-
gatives per l’entitat �nancera. I, quins 
són el criteris per saber si el tipus apli-
cat és el normal del diner o manifesta-
ment desproporcionat? Doncs per es-
clarir això el que ha fet l’Alt Tribunal es 
comparar-ho amb les tables que es pu-
bliquen pel Banc d’Espanya en funció 
de la data de contractació de la targeta. 
En concret en la resolució comentada 
considerava usurària una targeta co-
mercialitzada per una entitat de crèdit 
(no direm el nom) que aplicava tipus 
superiors al 24% TAE. Ara bé, això 
vol dir que totes les que apliquin (o 
superin) aquest tant per cent s’han de 
considerar usuàries? I què passa amb 
les que apliquen un tipus inferior? Son 
usuràries o no? La nostra opinió es 

La crisi d’abastament de matèries 
primeres que estem patint actu-
alment torna a posar de mani-
fest la necessitat d’un canvi de 

model econòmic. La dependència d’Eu-
ropa i Catalunya de tercers països posa 
en evidència les polítiques de deslocalit-
zació a favor de polítiques més sosteni-
bles que cerquen racionalitzar l’ús dels 
recursos i que estan en línia amb les es-
tratègies de  l’economia circular. 

Cal transitar, doncs cap a un model 
d’economia circular que contribueixi 
que els territoris siguin més indepen-
dents pel que fa a recursos, i en con-
seqüència més resilients davant de les 
crisis econòmiques com les que estem 
vivint ara mateix.  

Catalunya fa anys que treballa desenvo-
lupant polítiques en sostenibilitat i eco-
nomia circular. Però �ns a quin punt el 
teixit empresarial català està adoptant  el 
model d’economia circular en la seva es-
tratègia empresarial? 

Segons les dades presentades al Baròme-
tre d’Economia Circular de l’Empresa 
Catalana del 2020, per a més de la meitat 
de les empreses enquestades l’economia 
circular té una forta in�uència en la seva 
estratègia de creixement. Si analitzem 
les dades en funció la grandària veiem 
que hi ha una diferència important en 
quina in�uència té l’economia circular 
per a les grans o petites empreses.  Per 
al 82% d’empreses més grans de 500 tre-
balladors/es l’economia circular té una 
forta in�uència en la seva de�nició es-
tratègica, en contraposició al 46% de les 
empreses d’entre 10 i 50 treballadors/
es. Amb aquestes dades es percep una 
transició desigual en el sector empresa-
rial català. Les petites i mitjanes empre-
ses tenen una major di�cultat a l’hora de 
transitar cap a l’economia circular.  

Per impulsar aquest canvi, en comarques 

que, a priori, cal estar al cas concret i 
tenir en compte sempre la data de con-
tractació.

Quant a les conseqüències, la declara-
ció de nul·litat per interessos usuraris, 
porta a què tot el que hagi cobrat per 
interessos l’entitat prestamista ho hagi 
de retornar, que en la majoria de casos 
no és poc, i que s’haurà de calcular en 
el corresponent procediment judicial. 
La manera de reclamar ja s’endevina 
del redactat d’aquest escrit, en la ma-
joria de casos caldrà acudir a la via ju-
risdiccional prèvia reclamació extraju-
dicial a la entitat de crèdit, que encara 
que moltes vegades resulti infructuosa 
és recomanable fer-la, per economia 
processal. 

En el proper article parlarem de les clàu-
sules abusives en aquest tipus de contracte 
de targeta, que també n’hi ha...

1 Jurisprudència: signi�ca que les sen-
tències o resolucions judicials senten un 
precedent. Es forma per la reiteració de 
criteris o per uni�car-los.

Es parla de jurisprudència en els casos 
de resolucions efectuades per òrgans ju-
rídics que afecten a altres òrgans depen-
dents o que ostenten una posició menor 
en l’ordre jeràrquic.

com l’Anoia on la petita empresa, �ns a 
10 treballadors, constitueixen més del 
80% de les empreses, el treball d’acom-
panyament és i serà molt important.

Cal que el coneixement i les eines s’apro-
pin a tots els estrats del teixit empresa-
rial, facilitar l’accés als instruments de 
�nançament i innovació en economia 
circular que per la complexitat dels trà-
mits o  desconeixement del seu funcio-
nament resulten  inaccessibles a empre-
ses que no estan habituades a fer-ne ús. 
El perill que això comporta és que els 
recursos es distribueixen únicament en-
tre les empreses que tenen més facilitat 
per accedir-hi, quedant la resta excloses. 
És important doncs, que les empreses 
coneguem els recursos disponibles i en 
fem ús, no quedar-nos enrere en aquesta 
transició i poder comptar amb l’avantat-
ge competitiu necessari avui en dia. 

En aquesta línia les autoritats públi-
ques impulsen iniciatives com la Set-
mana Europea de Prevenció de Residus 
(EWWR),  que es celebra durant aquesta 
setmana a tota Europa, en què es duen 
a terme accions de sensibilització sobre 
la reducció de residus, la reutilització de 
productes i les estratègies de reciclatge 
de materials a tot Europa. 

Fins no fa gaire, les polítiques i esforços 
es focalitzaven cap el reciclatge i el trac-
tament �nal dels residus, però actual-
ment els esforços es dirigeixen a adoptar 
mesures abans de que el producte es-
devingui residu, ja que el millor residu 
és el que no es genera. La prevenció de 
residus, és doncs un pilar fonamental de 
l’economia circular, contempla des del 
disseny del producte �ns a l’ús que es fa 
del residu com a recurs i ens implica a 
tota la cadena: fabricants, comerciants i 
consumidors. El canvi cap a la circula-
ritat és necessari i imminent, i està a les 
nostres mans quedar-nos a dins o a fora 
del cercle. 

Gisela Pérez
Tècnica de medi ambient a Transpal

Lidia Olivenza Ribé
LOR advocats. Especialistes en dret bancari
loradvocats@gmail.com
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Jordi Marcé i Nogué @jordimarce

Iaia Toneta @iaia_toneta

Jaume Singla Sangra @jaumesingla

Marina Francisco Culla @marinafcoculla

Toni Marlès @tonimarles

Carles @EstibadoraR

Jordi Font Lladó @ jordicanballera

Sorprès que entre els set Tresors del Patrimoni 
Cultural d’Igualada no hi hagi l’hotel Canaletas 
ja que ha sortit en una pel·lícula de la Coixet

Bon dia a tothom i bla bla bla i aquestes coses... 
Poc original? Mireu, la humanitat porta milers 
d’anys dient-se bon dia. Ja no es pot innovar 
gaire més!

Una pregunta: S’ha fet mai una revolució dema-
nant permís per a fer-la?

Estic estudiant i encara no he plorat. Així 
m’agrada, campiona. 

Si amb la reforma de la ESO ja van deixar el sis-
tema educatiu fet una merda... ara l’han acabat 
d’“arreglar” No hi ha res que desitgin més els go-
vernants que una societat tonta. I anem cap aquí 
(si ja no hi som).

Un antic proverbi tibetà diu: “mai t’apropis a 
una cabra de front, a un cavall per darrera i a 
un imbècil per qualsevol costat”. Xim Pum Liao. 
Apa, a10

No he acabat de saber mai qui era el meu “nosal-
tres” però sospito que a vegades m’hauria anat 
bé saber-ho i servir-me’n.

www.veuanoia.cat

3 La Policia Local d’Igualada 
augmenta el patrullatge du-
rant la nit

1 Els Mossos encara no han 
pogut prendre declaració 
a la víctima de la violació 
d’Igualada

2 El govern espanyol aprova 
que es pugui passar de curs 
amb assignatures suspeses
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xarxes: El més destacat

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

@ carlos_moonwalking @estkeis @ jm_sbd

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
Es consolida, al barri del Rec d’Igualada, l’equipament de Cal Boyer com a gran centre cultural 
de la ciutat i espai polivalent per a iniciatives de les entitats. L’equipament també acull un 
laboratori de projectes innovadors del sector de la pell involucrant de forma transversal el 
patrimoni cultural de la ciutat, les col·leccions del museu, la indústria, el disseny contemporani, 
el coneixement, la recerca i la sostenibilitat.

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

Poblatana de naixement i igualadina d’adopció. 
Llicenciada en Belles Arts i doctora en Història 
de l’Art. Investigo i escric sobre temes d’art català 
a cavall dels segles XIX i XX. M’he especialitzat 
en el pintor Isidre Nonell, un artista trencador 
i incomprès a la seva època, que va remoure 
consciències i va ser una gran in�uència per a 
altres artistes, especialment per al Picasso de 
l’època blava. Les arts plàstiques i visuals sempre 
han format part de la meva vida. M’he dedicat 
a la docència durant més de vint anys i ha estat 
un plaer: ensenyar com miren, senten i creen 
els i les artistes és ensenyar a construir un món 
millor. Ara que dirigeixo el Museu de la Pell 
em rea�rmo en què els límits entre disciplines 
són barreres que cal saltar: la transversalitat 
i la creativitat són claus per afrontar els reptes 
actuals dels museus perquè esdevinguin agents 
transformadors per al conjunt de la societat.
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L’exposició del Premi 
Catalunya d’Ecodis-
seny 2021, que atorga 

el Departament d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agen-
da Rural de la Generalitat de 
Catalunya, serà a Igualada 

per iniciativa de l’entitat dis-
seny=igualada i del Campus 
Universitari Igualada-UdL.
El Premi Catalunya d’Ecodis-
seny 2021 reconeix produc-
tes que ja són al mercat o en 
desenvolupament, que han 
estat dissenyats, fabricats o 
executats a Catalunya, i que 

integren en el seu disseny 
consideracions per millo-
rar-ne el comportament am-
biental al llarg del seu cicle de 
vida.
El premi valora principal-
ment la incorporació d’estra-
tègies d’ecodisseny i la con-
tribució a l’economia circular, 

Els millors productes d’ecodisseny de Catalunya, exposats 
al Campus d’Igualada-UdL

la qualitat del disseny i la in-
novació. S’adreça a dissenya-
dors, fabricants de productes 
o estudiants de Catalunya.
El muntatge és minimalista i 
molt visual amb un clar refe-
rent al concepte de l’arbre de 
la vida i a la reutilització. L’ex-
posició vol representar l’ús 
e�cient i més sostenible dels 
recursos en el marc de l’eco-
nomia circular. Els mòduls es 
construeixen utilitzant el mí-
nim de material possible, es 
treballa amb fusta massissa –
recuperada d’enderrocs d’ha-
bitatges– per solucionar els 
encaixos entre peces. Gràcies 
a un nus central metàl·lic, les 
branques dels arbres s’unei-
xen i es fixen a totes les altres 
parts.
En aquesta edició han estat 
seleccionades, entre altres, 
la proposta de l’igualadí Pep 
Valls Olivas per la innovació 
dels tubs de cartró dels rot-
lles de paper; la de Montser-
rat Díaz Romeu, alumna de 
l’escola de disseny La Gaspar, 
per la seva bossa Ribbon; 
i la de Bernat Riera Font i 

Gerard Soler Mampel –col-
laborador de disseny=igua-
lada– per la Bossa-motxilla 
Upcyclepack.
L’associació disseny=iguala-
da i el Campus Universitari 
Igualada-UdL estan com-
promesos amb el disseny 
sostenible i han treballat per 
divulgar els Objectius pel 
Desenvolupament Sostenible 
de les Nacions Unides i per 
la formació en nous plante-
jaments, dissenys i tecnolo-
gies.
L’ecodisseny té en compte els 
aspectes ambientals en tots 
els criteris habituals (com 
els de qualitat, seguretat, er-
gonomia, estètica, transport 
entre d’altres), els quals su-
posen una font d’innovació i 
aporten avantatges socioeco-
nòmics afegits per a la com-
petitivitat de les empreses i 
per a la creació de llocs de 
treball de qualitat.
L’exposició es pot veure al 
Campus Universitari Iguala-
da-UdL, del 19 de novembre al 
15 de desembre, de 8 del matí 
a 9 del vespre els dies feiners.
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La Unitat de Fractu-
ra Osteoporòtica de 
l’Anoia, la FLS Anoia 

(Fracture Liaison Service), ha 
rebut per tercer any consecu-
tiu el Premi Best In Class que 
concedeixen Gaceta Médica i 
la Càtedra d’Innovació i Ges-
tió Sanitària de la Universitat 
Rey Juan Carlos. Concre-
tament, la FLS Anoia havia 
concorregut en la XVI edició 
dels Premis Best in Class en la 
categoria de Fractura per Fra-
gilitat Òssia i ha tornat a es-
tar reconeguda com la Millor 
Unitat en Fractura per Fra-
gilitat Òssia de l’Estat espa-
nyol. Precisament per haver 
aconseguit aquest guardó tres 
vegades en els darrers qua-
tre anys (2019, 2020 i 2021), 
la FLS Anoia ha aconseguit 
l’ “excel·lència Best In Class”, 
amb una menció especial 5 
estrelles per aquesta �ta.
La FLS Anoia, que està for-
mada pel Consorci Sanitari 
de l’Anoia (CSA), la Fundació 
Sanitària Sant Josep (FSSJ) 
i l’Institut Català de la Salut 
(ICS), guanya aquest presti-
giós guardó i demostra així 

que el model transversal i 
multiprofessional és el que 
ofereix millors resultats en 
el tractament i prevenció de 
les fractures per fragilitat. La 
seva fórmula té un bene�ci 
clar i aconsegueix reduir en 
un 40% les anomenades frac-
tures majors (le s fractures de 
maluc, de pelvis, de vèrtebra i 
d’húmer).
Enric Duaso, responsable del 
Servei de Geriatria i Atenció 
Pal·liativa del CSA i coordi-
nador de la FLS Anoia, Maria 
del Mar Casanovas, farma-
cèutica de l’ICS a la Catalu-
nya Central i Maria Teresa 
Salgado de la Fundació Sani-
taria Sant Josep, van recollir 
el guardó el passat dimarts 
16 de novembre en una gala 
celebrada a Santiago de Com-
postela.
El tractament de patologies 
en unitats transversals és un 
“model de futur”, segons ex-
plica Duaso, “un model total-
ment transversal, en el qual hi 
ha d’haver multiprofessiona-
litat amb metges de diferents 
especialitats, infermeria, 
gestió, �sioteràpia, teràpia 
ocupacional, farmàcia, odon-
tologia i d’altres professions 

de diferents àmbits assisten-
cials”, subratlla. En aquest 
sentit, el segell d’identitat de 
la FLS Anoia és l’atenció al 
pacient des d’un enfocament 
integral, que busca donar 
resposta a l’osteoporosi –que 
acostuma a estar al darrere 
de les fractures per fragilitat 
òssia–, però també a les cai-
gudes, que són causants de les 
fractures majors.
Per això, el seu treball multi-
disciplinari i multinivell dona 
atenció, d’una banda, a l’oste-
oporosi, mantenint hàbits sa-
ludables, practicant activitat 
física i amb tractament far-
macològic especí�c i, d’altra 
banda, a l’estudi i prevenció 
de les caigudes amb la Unitat 

Especialitzada en Prevenció 
de Fractures i Caigudes. En 
aquests tipus d’unitats mul-
ticèntriques s’atenen els pa-
cients creant una estructura 
capaç de garantir la conti-
nuïtat assistencial, integrant 
diferents nivells d’assistència 
com són l’Atenció Hospita-
lària, l’Atenció Intermèdia 
(unitat de prevenció de cai-
gudes) i l’Atenció Primària.
L’edició dels Best in Class 
d’enguany ha comptat amb 
la participació de prop de 70 
hospitals, amb un total de 
300 candidatures entre els 
diferents serveis especialit-
zats a nivell estatal. Els hos-
pitals catalans han recollit 
quatre guardons, en concret, 

a la província de Barcelona. 
L’Hospital Vall d’Hebron s’ha 
endut dos reconeixements 
amb els premis a Millor Uni-
tat de Recerca en Oncologia i 
Millor Servei d’Hematologia 
i Hemoteràpia en Leucèmia 
Linfocítica Crònica. Per la 
seva banda, l’Hospital Clínic 
de Barcelona ha rebut el pre-
mi especial per a la Unitat de 
CAR-T. A aquests reconeixe-
ments, s’hi suma el premi a la 
FLS Anoia.

L’osteoporosi
L’osteoporosi és una malal-
tia esquelètica que produeix 
una disminució de la mas-
sa òssia. Els ossos es tornen 
més porosos, són més fràgils 
i resisteixen pitjor als cops 
i es trenquen amb més faci-
litat. Per tant, l’osteoporosi 
és una malaltia silent (l’ano-
menada malaltia silent del 
segle XXI) i les fractures per 
fragilitat òssia en són la seva 
pitjor conseqüència. A Espa-
nya hi ha aproximadament 
unes 300.000 fractures per 
fragilitat òssia a l’any i, amb 
l’envelliment de la població, 
aquestes s’incrementaran en 
un 40% d’aquí al 2030.

La Unitat de Fractura Osteoporòtica de l’Anoia rep el premi Best 
In Class per tercer any consecutiu
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Un any més, arriba la 
Festa de la rata�a de 
l’Anoia, amb diverses 

activitats relacionades amb 
aquest licor per fomentar 
aquesta tradició tan arrelada 
a la comarca. La rata�a és una 
beguda alcohòlica dolça que 
es pren generalment com a 
aperitiu. Hi ha essencialment 
dos tipus de rata�es, les rata-
�es fetes amb misteles i les ra-
ta�es fetes amb sucs de fruits.
En aquesta nova edició del 
concurs, es poden presen-
tar les rata�es �ns avui 19 de 
novembre al Casal Popular 
d’Igualada, el Foment, on s’ex-
posaran juntament amb els 
premis del concurs. Consul-
teu-ne les bases a:  anoiarata-
�a.blogspot.com
L’entrega de premis i el tast po-
pular tindran lloc al local del 
barri de Xauxa (plaça Cata-
rineu) a les 18 h de demà dis-

sabte. Abans, però, hi haurà 
activitats infantils (12 h), un 
dinar, l’actuació del Cor d’Ac-
ció (16.30 h) i la presentació 
de la rata�a d’Igualada (17 h). 
El mateix local de Xauxa aco-
llirà l’actuació del conjunt Jam 
Jamaica, que interpretarà clàs-
sics jamaicans (19 h).
Seguidament, el Casal Popular 
d’Igualada, el Foment prendrà 
el relleu de la festa per oferir 
sopar de pinxos cuinats amb 
rata�a i una sessió de punxa-
discos.  
La Festa de la rata�a és una 
iniciativa dels Amics de la 
rata�a de l’Anoia, i és possi-
ble gràcies a la col·laboració 
d’Art de la terra, Artencava, 
el local del barri de Xauxa, el 
Cor d’Acció, El Foment, Igua-
lavins, celler Cal Figueres, la 
carnisseria Cal Fum, la pas-
tisseria Fidel Serra, la cervesa 
Rec Brew, Bocins per Xalar, 
la fruiteria Gerard i el restau-
rant Cal Maginet. 

Aquest disssabte, 
nova edició 
de la Festa de la Rata�a
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Dissabte passat a la tar-
da al teatre de l’Ate-
neu va tenir lloc un 

espectacle de colors i textures 
sobre els cossos de 5 models 
gràcies a 5 artistes: Myreia 
Gonzalez, que va representar 
les cures a la natura, María 
Castillo, que va pintar so-
bre la contaminació, Valeria 
Castellanos, que va tractar la 
Biodiversitat, Uxue Castillo, 
que va presentar la pujada de 

la temperatura i la Sandra Es-
tarrona, que il·lustrà la sobi-
rania alimentària.
Les models van tenir l’opor-
tunitat de sentir aquests mis-
satges a �or de pell i la Paula 
Esquerra va fer una sessió 
fotogrà�ca que ben aviat es 
podrà gaudir a les xarxes i en 
una futura exposició.
Aquests dies s’estan sentint 
moltes dades sobre la COP26 
i les artistes van voler donar 
el missatge d’emergència cli-
màtica d’una forma artística 

i creativa amb la idea que el 
missatge arribi més a l’ànima, 
al cor i a l’emoció i sensibilit-
zar a les persones d’una altra 
manera.
Va ser una bona oportunitat 
de gaudir del procés de cre-
ació de bodypainting des de 
l’inici �ns al �nal.
Les fotogra�es �nals es ce-
diran a l’entitat Igualada pel 
clima.
L’exhibició és fruit de l’ajut 
dels processos participatius 
d’impuls jove de la Kaserna.

Bodypainting per conscienciar 
sobre l’emergència climàtica

NO ET QUEDIS SEC. 
TANCA L'AIXETA!
Cada petit gest que facis per estalviar aigua serà 

una gran contribució davant l’actual situació de 

sequera a l’Anoia. Si fas un consum responsable de 

l’aigua, ajudaràs a frenar el descens continuat de les 

reserves d’aigua.

Per això, et proposem diversos consells per preser-

var aquest recurs essencial. Perquè el consum res-

ponsable comença a casa i cada gota que estalviïs 

serà una gota més per al planeta.

Descobreix els consells d’estalvi 

a aiguaderigat.cat

@AiguadeRigat_ aiguaderigat.cat
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El Consell Comarcal de 
l’Anoia proporciona 
assessorament tècnic 

especialitzat a empreses del 
territori amb l’objectiu de 
millorar la seva competiti-
vitat. L’acció es desenvolupa 
en el marc del Projecte Ano-
ia Activa, subvencionat per 
la convocatòria Treball a les 
7 Comarques 2020-2021 del 
Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) i, més con-
cretament, dins dels Progra-
mes de Suport al Desenvolu-
pament Local.
El vicepresident primer del 
Consell Comarcal, Jordi Cua-
dras, que ha visitat una de les 
empreses que formen part del 
projecte al polígon industri-
al d’Igualada per conèixer la 
seva activitat i els nous pro-
jectes que podran desenvolu-
par gràcies a l’assessorament 
especialitzat, a�rma que “fer 
costat als empresaris per a 
millorar la competitivitat de 
les seves empreses és un dels 
objectius del govern del Con-

sell per fer que la recuperació 
arribi a l’Anoia. Volem noves 
indústries i noves implemen-
tacions empresarials a la co-
marca però, al mateix temps, 
oferim programes de suport 
al teixit econòmic existent 
perquè apro�ti, al màxim, 
totes les seves potencialitats i 
pugui crear nous llocs de tre-
ball”.
Nou empreses de la comarca, 
de diferents sectors d’activi-
tat, s’han presentat a aquesta 
primera convocatòria. Du-
rant els mesos de juny i juliol 
es va fer, amb el suport dels 
consultors sènior de Secot-
BCN, el diagnòstic empresa-
rial de totes elles per tal de 
determinar quina era la te-
màtica en la que havien de re-
bre aquest assessorament. Es 
van fer jornades telemàtiques 
amb cadascuna d’elles, amb 
la presència també de tècnics 
de l’àmbit d’Estratègies per a 
l’Ocupació del Consell Co-
marcal de l’Anoia.
Finalment, es va determinar 
que dues empreses rebessin 
assessorament per a la Mi-

llora d’Aspectes Financers i 
Organitzatius; quatre en re-
bran per a la Millora de les 
Estratègies de Màrqueting 
Digital; dues més pel que fa a 
l’Elaboració de Plans de Via-
bilitat; i, �nalment, una altra 
en rebrà per a la Millora de la 
Productivitat en la Gestió de 
Projectes.
Des del Consell Comarcal ac-
tualment s’està treballant en 
la contractació de les quatre 
empreses consultores –una 
per cadascun dels àmbits 
d’assessorament– que acom-
panyaran les empreses en 
aquestes tasques, entre no-
vembre de 2021 i febrer de 
2022.
Al mateix temps, ja han co-
mençat els tràmits per reno-
var aquest projecte i oferir 
una nova convocatòria a les 
empreses que vulguin rebre 
aquest assessorament especi-
alitzat. Al llarg d’aquest mes 
de novembre es publicaran 
les bases i convocatòria 2021-
2022 perquè les empreses que 
hi estiguin interessades es pu-
guin presentar.

El Consell Comarcal proporciona 
assessorament tècnic per millorar la 
competitivitat de les empreses 
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Igualada ha iniciat una 
nova campanya de cons-
cienciació sobre l’ús i ubi-

cació dels des�bril·ladors a la 
ciutat sota el títol “Igualada 
Ciutat amb Cor”. El desplega-
ment de la xarxa de des�bril-
ladors en els equipaments pú-
blics es va iniciar el desembre 
del 2012 i, actualment, la xar-
xa pública de DEAs instal·lats 
per l’Ajuntament d’Igualada 
ja suma 46 aparells.
Una de les actuacions des-
tacades dins d’aquesta cam-
panya és l’edició del mapa 
desplegable “Igualada ciutat 
amb cor”, que es repartirà a 
totes les llars igualadines. En 
aquest desplegable es localit-
zen els DEAs que hi ha a la 
ciutat i s’explica l’algoritme 
del Suport Vital Bàsic.
A banda de la instal·lació dels 
DEAs, el departament de Sa-
nitat i Salut Pública ha coor-
dinat cursos de formació en 
“Suport Vital Bàsic i DEA”, de 
6 hores de durada, impartits 
pel Grup Docent de Suport 
Vital del Consorci Sanitari 
de l’Anoia (CSA). Aquests 
cursos s’han adreçat, princi-
palment, al personal d’equi-
paments municipals, polici-
es locals, personal polític i 
professorat/conserges de les 
escoles. Un cop feta aquesta 
formació inicial, cada 2 anys 
es requereix un petit curs de 
reciclatge.
També s’ha apostat per la for-
mació dirigida a les escoles a 
través de diferents tallers per 
a alumnat de primària i se-
cundària.
La campanya “Igualada ciutat 

amb cor” també compta amb 
nous dissenys dels vinils que 
vesteixen els 13 tòtems situ-
ats a la via pública, i amb 2 
QR que enllacen a dos víde-
os diferents: El primer està 
protagonitzat pel Consell 
d’Infants d’Igualada, que té 
una trobada amb el Dr. Josep 
M. Soto i parlen de la xarxa 
de DEAs amb l’objectiu de 
conèixer-la i transmetre als 
seus iguals els coneixements 
en aquest àmbit. El segon és 
una animació on s’expliquen 
els passos a seguir davant 
d’una aturada cardiorespi-
ratòria i la resposta que cal 
donar.

La importància d’actuar
La cardioprotecció de les 
ciutats és una necessitat cada 
vegada més important ja que 
les malalties cardíaques són 
la primera causa de mort a 
Europa i a l’Estat espanyol 
moren cada any més de 
25.000 persones de manera 
sobtada. A Catalunya la xifra 
és de 10 persones al dia mor-
tes per aturades cardiorespi-
ratòries amb un total de 3.700 
víctimes anuals. Per tant una 
actuació precoç i e�caç, amb 
l’ajuda d’un DEA, és decisiva 
davant d’una situació crítica i 
pot resultar clau per aconse-
guir salvar una vida.
Les possibilitats de supervi-
vència disminueixen un 10% 
per cada minut que passa si 
no s’actua ràpidament. Per 
això és tant important l’actu-
ació immediata, mentre no 
arriben els serveis d’emergèn-
cies i disposar d’una xarxa 
àmplia de des�bril·ladors que 
permetin una actuació e�caç.

Nova campanya dins 
del projecte de ciutat 
cardioprotegida

REDACCIÓ / LA VEU

La Fundación Endesa i 
el Departament d’Edu-
cació han fet públics els 

noms dels 50 centres educa-
tius catalans seleccionats per 
participar als Premis Reto-
tech, entre els quals n’hi ha 
tres d’anoiencs. En concret, 
han estat seleccionats l’Ins-
titut Pere Vives i l’Institut 
Badia i Margarit d’Igualada i 
Vallbona d’Anoia. RetoTech 
és un projecte totalment gra-
tuït que facilita als centres la 
formació i el material neces-
sari (kit de robòtica i impres-
sora 3D) per dur a terme un 
repte tecnològic a l’aula.
RetoTech és un projecte de ca-
ràcter educatiu que fomenta 
l’emprenedoria tecnològica. 
A través d’aquest programa, 
des de la Fundación Endesa, 
en col·laboració amb el De-
partament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i el 
suport de BQ Educació, es 
volen impulsar les vocacions 
en carreres de ciències, tecno-
logia, enginyeria i matemàti-
ques (conegudes per les seves 

sigles angleses com a STEM). 
Per fer-ho RetoTech planteja 
un repte al personal docent 
i als estudiants dels centres 
educatius participants per tal 
que desenvolupin iniciatives 
tecnològiques innovadores 
encaminades a resoldre ne-
cessitats reals del seu entorn 
escolar o social. Així mateix, 
el professorat rep forma-
ció semipresencial així com 
seguiment i assistència du-
rant tot el procés per part de 
l’equip de BQ Educació.
La col·laboració del Depar-

tament d’Educació amb En-
desa en el projecte RetoTech 
s’emmarca en el desplega-
ment d’actuacions del Pla in-
terdepartamental STEMcat, 
aprovat per acord de Govern 
el setembre de 2019, per l’im-
puls de les vocacions cientí-
�ques, tecnològiques, en en-
ginyeria i en matemàtiques i, 
concretament, en el progra-
ma d’innovació pedagògica 
STEAMcat que desenvolupa 
el Departament d’Educació 
en un conjunt de centres de 
primària i secundària. 

Tres instituts anoiencs, seleccionats 
per participar als premis RetoTech
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REDACCIÓ / LA VEU

Endesa, seguint la po-
lítica de sensibilitza-
ció mediambiental en 

matèria de protecció de l’avi-
fauna, ha adequat dues línies 
elèctriques al terme munici-
pal d’Igualada, a la comarca 
de l’Anoia. Aquesta actuació 
s’emmarca en el Pla Avifau-
na 2021 de la Companyia, 
una iniciativa que comple-
menta el conveni signat amb 
la Generalitat de Catalunya 
l’any passat per a reduir el 
risc d’electrocució i col·lisió 
d’ocells a la xarxa, el primer 
compromís d’aquestes ca-
racterístiques que es signava 
amb una companyia elèctrica 
i que estableix un marc i pro-
tocol d’actuació.
En concret, la Companyia ha 
instal·lat elements de protec-
ció en una torre metàl·lica de 
mitjana tensió a 25 kV amb 
doble circuit, com fundes 
aïllants, i en tots els ponts 
d’aquest suport per tal de re-
duir el risc elèctric en el mo-
ment en què una au aterra en 
un suport o n’aixeca el vol, ja 
que a l’estendre les ales hi pot 
haver contacte amb un cable i 
produir-se un arc elèctric.
A més, la torre elèctrica tam-
bé té autovàlvules que ser-
veixen perquè, si hi cau un 
llamp, es pugui derivar la so-
bretensió a terra (semblant a 

un parallamp). I és en aquest 
sentit que s’ha instal·lat un 
nou aïllament de tipus poli-
mèric fabricat a partir d’un 
compost a base de �bra de 
vidre i silicona. Aquestes 
noves cadenes polimèriques 
aporten signi�catius avantat-
ges respecte les anteriors -de 
vidre-, ja que tenen un pes 
més lleuger; major resistència 
a les inclemències meteorolò-
giques com ara la calamarsa o 
descàrregues de llamps, així 
com al vandalisme i als trets 
dels caçadors. 
Aquesta actuació, que ha 
comptat amb una inversió de 
8.000 euros, aportats íntegra-
ment per la Companyia, s’ha 
executat mitjançant una bri-
gada de treballs en tensió. És 
a dir, que s’han portat a ter-
me les modi�cacions neces-
sàries sense desconnectar en 
cap moment les línies, amb 

l’objectiu de no interrompre 
el servei els clients que en de-
penen.
En aquest sentit, tot i que els 
treballs estan encaminats a 
protegir l’avifauna, la seva 
execució també comporta 
una millora en la seguretat 
global de les línies i bene�-
cia, per tant, als clients que 
en depenen, ja que un im-
pacte d’un ocell al cable pot 
provocar una interrupció del 
servei. En aquest cas, al vol-
tant de 4.600 clients, els quals 
es troben repartits entre la 
mateixa Igualada i altres po-
blacions de la comarca com 
Jorba, Montmaneu, Òdena i 
Santa Margarida de Montbui.
Durant el 2020, Endesa va 
adequar 11 suports a la co-
marca de l’Anoia. Aquesta 
iniciativa, sostinguda en el 
temps, redueix, d’una banda, 
el risc elèctric per als ocells i, 

de l’altra, millora la qualitat 
i la continuïtat del servei als 
clients, ja que sovint qualse-
vol incident amb l’avifauna 
comporta una interrupció en 
el subministrament. Aquestes 
reformes, doncs, són un pas 
essencial per tal de reforçar la 
xarxa elèctrica de la comarca 
i augmentar-ne la seva segu-
retat i resiliència.
Totes aquestes actuacions es 
fan seguint un ordre de pri-
oritat tècnic basat en criteris 
de conservació d’espècies, 
de manera que es garanteix 
l’adaptació de manera urgent 
d’aquells suports que poden 
tenir un major impacte sobre 
l’avifauna. Així mateix, s’es-
tudia cas a cas quins són els 
elements i les modi�cacions 
més adients per a minimitzar 
les interaccions amb l’entorn. 
Dins el marc del Pla Avifauna 
2021, la Companyia té previst 
invertir més de 4,6 MEUR 
en l’adequació de suports i 
la instal·lació de dispositius 
aïllants i protecció a diverses 
línies de mitjana del territori 
amb l’objectiu de preservar 
espècies d’aus protegides i 
amenaçades. Aquesta inici-
ativa, sostinguda des de fa 
anys i al marge de normati-
ves administratives, redueix, 
d’una banda, el risc elèctric 
per als ocells i, de l’altra, mi-
llora la qualitat i la continuï-
tat del servei als clients.

Endesa adequa dues línies elèctriques a Igualada 
per a protegir l’avifauna

La botiga de jocs de tau-
la la Dama Somiadora, 
juntament amb l’asso-

ciació Súmate, organitzen el 
primer torneig de botifarra 
la Dama Somiadora i inici-
en així una col·laboració que 
pretén promoure la cultura a 
través dels jocs.
Les partides es duran a terme 
cada dijous del mes de no-
vembre i desembre, de 7 a 9 
del vespre, a la mateixa boti-
ga, situada al carrer del Clos, 
número 20, d’Igualada.  
Totes persones participants 
rebran un obsequi que atorga 
Súmate i la parella guanyado-
ra s’emportarà un premi ma-
terial. 
Aquesta iniciativa és fruit 
d’una sèrie de tallers per 
aprendre a jugar a la botifarra 
que es van dur a terme durant 
el mes d’octubre a la mateixa 
botiga i que apostaven per 
estendre la pràctica d’un dels 
jocs de cartes més popular de 
Catalunya, la botifarra.  
Qualsevol persona interes-
sada a participar en el cam-
pionat o propers tallers per 
aprendre a jugar a la botifar-
ra pot posar-se en contacte 
amb la botiga a través del 
correu electrònic  damaso-
miadora@gmail.com o visi-
tar la botiga qualsevol tarda, 
de 5 a 8 del vespre.

Torneig 
de botifarra 
organitzat per la 
Dama Somiadora
i Súmate
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ANOIA / LA VEU

El Consell Comarcal ha 
�nalitzat el projecte 
Rehabilitació de Zones 

Verdes i Entorns Naturals en 
el marc del programa “Treball 
i Formació Línia Joves Tute-
lats i Extutelats”, que ha donat 
feina a cinc joves en situació 
d’atur que resideixen a l’Anoia.
Aquesta ha estaT la prime-
ra edició d’aquest programa 
especí�c per a Joves Tutelats 
i Extutelats, posant especial 
èmfasi a afavorir la inserció la-
boral d’aquest segment de po-
blació jove, tot facilitant una 
formació i una experiència 
laboral en un entorn protegit 
i els ha preparat abans de po-
der-se incorporar a un entorn 
productiu ordinari. Aquest 
objectiu es materialitza en un 
contracte de 12 mesos per a 
la realització d’actuacions de 
caràcter temporal i d’interès 
general. També han rebut ac-
cions formatives transversals, 
amb l’objectiu d’augmentar els 
seus recursos personals i les 
eines de cerca de feina.
En aquest programa hi han 
participat 2 municipis de la 
comarca gràcies a la implica-

ció dels seus ajuntaments, on 
els joves han treballat: Òdena, 
amb 3 joves, i Piera, amb 2 jo-
ves. Tots ells contractats pel 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
El vicepresident primer del 
Consell Comarcal , Jordi Cua-
dras, ha fet la cloenda d’aquest 
programa reunint se amb 
els joves i posant en comú 
l’experiència viscuda al llarg 
d’aquest any per a conèixer 
quins són els reptes que en-
caren a partir d’ara. Cuadras 
destaca “que estem abocats a 
l’objectiu de donar oportuni-
tats laborals a les persones que 
tenen di�cultats per accedir a 
un lloc de treball. Tenir feina 
és el primer pas per tenir un 
projecte vital complert. I en 
aquest cas es tracta de joves 
sense paraigua familiar a prop 
i que necessiten obrir se les 
portes a un futur millor. Un 
d’ells ja ha trobat feina després 

del programa i esperem que 
la resta de participants també 
puguin aconseguir-ho. Aquest 
és el l’objectiu: que la nostra 
ajuda durant un any serveixi 
perquè després puguin fer el 
seu propi camí apro�tant l’ex-
periència i els coneixements 
que els hem donat amb el pro-
grama ocupacional”.
El programa Treball i For-
mació, impulsat pel Departa-
ment d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya 

El Consell Comarcal culmina el programa “Treball i Formació” 
que ha donat feina i oportunitats a joves tutelats i extutelats

La iniciativa ha comp-
tat, durant 12 mesos, 

amb 5 joves en situació 
d’atur, 3 a Òdena i 2 a 
Piera, que resideixen a 
la comarca de l’Anoia

i �nançat pel Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC), el 
Ministeri de Treball i Segure-
tat Social del Govern d’Espa-
nya i el Fons Social Europeu, 
està adreçat a persones treba-
lladores, especialment aque-
lles que tenen més di�cultats 
d’accés al mercat laboral, per 
mitjà d’accions d’experiència 
laboral i de formació.
Aquestes actuacions han es-
tat subvencionades pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalu-

nya i efectuades d’acord amb 
les condicions establertes al 
programa Treball i Forma-
ció regulat per la Resolució 
TSF/1548/2020, d’23 de juny, 
i l’Ordre TSF/156/2018, de 
20 de setembre, per la qual 
s’aproven les bases regula-
dores per a la concessió de 
subvencions per al Programa 
Treball i Formació, modi�ca-
da per l’Ordre TSF/115/2019 
de 7 de juny i TSF/20/2020, 
de 25 de febrer.

TEATRE / LA VEU

El Consell Comarcal 
de l’Anoia ha celebrat 
aquest dimarts, 16 de 

novembre, un nou Consell 
d’Alcaldes i Alcaldesses en-
capçalat pel president de l’ens, 
Xavier Boquete, que ha comp-
tat amb la participació d’una 
trentena de representants de 
les corporacions locals de la 
comarca. Aquesta sessió ha 
servit per a presentar als re-
presentants dels consistoris de 
la comarca el full de ruta del 
Govern de la Generalitat en 
matèria de Transició Energè-
tica, a càrrec de la Secretària 
General d’Acció Climàtica, 
Anna Barnadas. Francesc Xa-
vier Ventura, d’E�ciència Lo-
cacional, ha presentat a con-
tinuació el projecte de carril 
bus, d’entrada a Barcelona, a 

la carretera B-23. Tot seguit, el 
vicepresident primer del Con-
sell, Jordi Cuadras, ha abordat 

l’impuls de l’òrgan de concer-
tació del Pacte d’Acció Eco-
nòmica i Social de l’Anoia i 

El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de l’Anoia aborda aspectes com la 
transició energètica, el transport a Barcelona o la gestió de depuradores

Eduard Barcons, en represen-
tació de Caixa d’Enginyers, ha 
tractat un tema de gran inte-

rès especialment per als petits 
municipis, com és el funcio-
nament d’altres entitats �nan-
ceres, en aquest moment de 
reducció de les sucursals con-
vencionals. La cap de l’Àrea de 
Sanejament de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA), Isabel 
Gandullo, i el vicepresident 
primer del Consell Comarcal 
d’Osona, Carles Banús, han 
explicat l’experiència en la ges-
tió del model de depuradores. 
I, �nalment, el gerent de l’ens 
comarcal de l’Anoia, Eduard 
Canet, ha presentat la Guia de 
Serveis que el Consell prestarà 
als municipis l’any 2022.
El Consell d’Alcaldes i Alcal-
desses, com és habitual, ha 
�nalitzat amb el torn de precs 
i preguntes, que ha permès 
abordar diferents qüestions 
d’interès especí�c per als mu-
nicipis participants.



COMARCA  | 23Divendres, 19 de novembre de 2021
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La Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena ha pre-
sentat un extens pro-

grama amb més de 50 acti-
vitats per reivindicar el 25N, 
dia internacional per l’elimi-
nació de la violència contra 
les dones. Es tracta d’una 
agenda d’actes molt diversos 
pensats per a totes les edats 
i perfils ben diferents, ja que 
es vol arribar al conjunt de 
la ciutadania i interpel·lar a 
tothom perquè la lluita con-
tra la violència masclista si-
gui un objectiu compartit. 
L’agenda del 25N, impulsada 
conjuntament pels set mu-
nicipis que formen part de 
la Mancomunitat, té com a 
objectiu ajudar a prendre 
consciència dels masclismes 
quotidians i les violències, i 
identificar-les per poder-les 
combatre.
A banda de la penjada de 
pancartes als balcons dels 
ajuntaments i la il·luminació 
de les façanes de color lila, 
s’ha programat un cicle de 
contacontes per la igualtat 
de gènere a les biblioteques 
d’Igualada, Vilanova del 
Camí, Santa Margarida de 
Montbui i Òdena, adreçats 
als infants. D’entre els actes 
més destacats també hi ha 
un curs d’autocura de les do-
nes, pensat especialment per 
a dones migrades que busca 
prevenir i reparar les violèn-
cies masclistes en l’àmbit co-
munitari.
També hi ha moltes activitats 
adreçades al col·lectiu jove, 
com ara sessions de teatre 
de prevenció i tallers a tots 
els municipis de la Conca 
com ara “Autodefensa femi-

nista”, “I tu, com lligues?”, 
monòleg-debat La corda o 
“Sexisme a les cançons”, en-
tre molts d’altres.
També es fa un taller d’au-
todefensa feminista, obert a 
totes les dones d’onze anys en 
endavant, el taller “Micro-
masclismes quotidians” per 
part del SIAD, i on s’iden-
tificaran comportaments 
masclistes normalitzats soci-
alment i també el taller parti-
cipatiu “Violència de gènere: 
trets i reptes” per identificar 
la violència de gènere i tre-
ballar la prevenció. Pel que fa 
al col·lectiu de la gent gran, 
es farà el Teatrefòrum “I si 
no, qui ho farà?” centrat en 
la desigualtat de les feines de 
la llar. Entre moltes altres ac-
tivitats, també es faran per-
formance artístiques adre-
çades a tots els públics per 
explorar les relacions de pa-
rella igualitàries a través de 
la dansa i el teatre. Hi haurà 
també marxes exploratòries 
per identificar els espais in-
segurs dels nostres carrers.
L’agenda d’actes l’han pre-

sentat aquest matí les regi-
dores d’igualtat dels set ajun-
taments de la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena: Carlo-
ta Carner d’Igualada, Laura 
Pavón de Vilanova del Camí, 
Coral Vázquez de Santa Mar-
garida de Montbui, Alba Ga-
llardo d’Òdena, Berta Pons 
de La Pobla de Claramunt, 
Sílvia Escura de Jorba i Carla 
Peña de Castellolí, que han 
convidat a tota la ciutadania 
de la conca d’Òdena a parti-

Més de 50 actes a la Conca d’Òdena amb motiu del 25N, 
dia per l’eliminació de la violència contra les dones

cipar en els diversos actes i, 
especialment a assistir a les 
concentracions ciutadanes 
que tindran lloc el mateix di-
jous 25 de novembre. L’agen-
da completa del 25N es pot 
descarregar des la pàgina 
web www.micod.cat.
Totes les activitats del 25N 
són gratuïtes, i han estat co-
ordinades per la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena 
amb el suport de l’Institut 
Català de les Dones, la Di-
putació de Barcelona i el 
Ministeri d’Igualtat, i orga-
nitzades per la Mancomuni-
tat, el SIAD MICOD, la Ka-
serna Jove, Cal Badia, Cau 
Jove de la Pobla, Can Mus-
cons, Mont jove, Espai jove 
Òdena, Anoia jove, Sanitat 
i salut pública de l’Ajunta-
ment d’Igualada, l’Associació 
Hèlia, Dones amb empen-
ta, Drac Màgic i Mostra de 
films de dones, el CineClub 
Ateneu, CCCOO Anoia i les 
Biblioteques d’Igualada, Vi-
lanova del Camí, La Pobla de 
Claramunt, Santa Margarida 
de Montbui i Òdena.

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt mantindrà 
els seus preus públics, ta-

xes i els coe�cients que regulen 
els impostos municipals l’any 
vinent en els mateixos nivells 
que aquest 2021. Aquesta deci-
sió ha estat presa des de l’equip 
de govern amb la voluntat de 
no carregar les economies fa-
miliars en l’actual moment de 
recuperació dels efectes pro-
vocats per l’aparició de la pan-
dèmia. D’aquesta manera es 
manté la tònica que ja es mar-
cava per l’actual exercici tot i la 
incertesa generada al voltant 
de la reforma de l’Impost so-
bre l’Increment de Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana 
(IIVTNU), la coneguda com 
a plusvàlua, i l’increment de 
preus que també podria afectar 
les arques públiques.

Boni�cacions
Paral·lelament, cal destacar 
que es mantenen les boni�ca-
cions establertes, algunes tan 
signi�catives com les incloses 
l’any passat: la rebaixa de l’IBI 
del 50% durant 3 anys per la 
instal·lació a la llar de sistemes 
per a l’apro�tament de l’energia 
fotovoltaica o tèrmica o la bai-
xada del 20% de l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques (IAE) 
per a aquelles empreses del 
municipi que incrementin en 
un 10% la seva plantilla amb 
contractes inde�nits.
Pel que fa a l’Impost sobre Ve-
hicles de Tracció Mecànica es 
continua boni�cant el 75 % per 
als vehicles totalment elèctrics 
i el 50 % per a la resta de vehi-
cles no contaminants.

La Pobla congela 
les taxes i els im-
postos municipals 
per al 2022

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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MONTBUI / LA VEU

L ’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
està treballant en la 

realització de dos processos 
participatius, els quals es du-
ran a terme durant les pro-
peres setmanes. Sota el lema 
“Montbui participa”, des del 
consistori montbuienc es 
vol, d’una banda, que la ciu-
tadania esculli com vol que 
es prioritzi una partida de 
15.000 euros del pressupost 
municipal per a l’any 2022. 
Es vol que la ciutadania es-
culli l’ordre de realització 
entre aquests projectes: ubi-
cació de càmeres de video-
vigilància a diferents espais 
i equipaments del municipi, 
inversió per millorar el mo-
biliari en parcs infantils del 
municipi i realització d’una 
zona de pipicà entre la zona 
de Montmercat i el carrer La 
Mercè.
Per altra banda, des del con-
sistori montbuienc es vol que 
els veïns i veïnes de Mont-
bui escullin la nova identitat 
corporativa de l’Ajuntament, 
d’entre tres propostes diferents 
realitzades per empreses de 
disseny grà�c anoienques.
Ambdós processos partici-

patius es duran a terme en 
paral·lel entre el 4 i el 18 de 
desembre. Els veïns i veïnes 
de Montbui podran votar de 
forma telemàtica durant tot 
el període que resti oberta la 
consulta a través dels enlla-
ços que s’anunciaran oportu-
nament a la web municipal 
i a les xarxes socials. Tam-
bé podran votar de forma 
presencial el dissabte 18 de 
desembre en una urna ubi-
cada coincidint amb la fira 
nadalenca que s’organitzarà 
aquell mateix dia.
Es computaran els vots 
d’aquelles persones empa-
dronades a Santa Margarida 
de Montbui, a partir de 16 

anys.
Des de l’Ajuntament mont-
buienc es vol treballar per-
què durant l’any 2022, si les 
condicions sanitàries ho per-
meten, es pugui realitzar un 
procés participatiu complet 
i presencial d’elaboració de 
Pressupostos Participatius, 
amb aportacions de la ciuta-
dania des de la fase inicial de 
presentació de les propostes.   
Aquests processos participa-
tius compten amb el suport 
econòmic de la Diputació 
de Barcelona, a través d’una 
subvenció de més de 4.800 
euros, concedida per a l’ela-
boració dels pressupostos 
participatius d’enguany.

“Montbui participa”: pressupostos 
participatius a Montbui

MONTBUI / LA VEU

Dissabte passat es va 
celebrar a Mont-Àgo-
ra l’espectacle “Calla-

ditas estáis más guapas”, una 
representació en forma de 
comèdia feminista multidisci-
plinar. interpretada per Jessika 
Rojano i Sil de Castro, amb 
l’acompanyament al piano de 
Maria Rosa. El públic assis-
tent va poder gaudir amb un 
espectacle divers, animat, amb 
inclusió de diferents gèneres, 
entre els quals van sobresortir 
la cançó còmica, la improvisa-
ció i el “feed-back” amb el pú-
blic assistent. 
L’endemà diumenge va arribar 
el torn al públic familiar, que 

va poder gaudir amb l’espec-
tacle de titelles organitzat per 
Teatre Nu i que va portar per 
títol “Maure el dinosaure”, una 
bonica història que va fer les 
delícies de petits i grans.
Aquestes activitats s’inclo-
uen dintre del cicle de tardor 
cultural que es du a terme a 
Mont-Àgora, amb l’objectiu 
de promocionar la #cultura-
segura.

I el 28 de novembre, sessió de 
“Laser Tag Game”
El proper diumenge 28 de no-
vembre a partir de les 11 del 
matí s’organitzarà una sessió 
de “Laser Tag Game”. El preu 
d’aquesta activitat que es farà 
a Mont-Àgora és 3 euros.

La #culturasegura és 
protagonista del Cicle de 
tardor, a Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU

L’Ajuntament mont-
buienc té penjada des 
d’aquest dimecres 17 a 

la façana la pancarta comme-
morativa del 25-N, i també s’hi 
ha ubicat un element extern 
promocional davant mateix de 
l’Ajuntament. També s’il·lumi-
narà de color lila la façada �ns 
el proper dia 28.
El proper divendres 19 de 
novembre es realitzarà a 
Mont-Àgora una sessió de te-
atre interactiu, amb l’activitat 
“Estranyes relacions”, a càrrec 
de la companyia Frec a Frec. Es 
tracta d’una activitat adreçada 
als alumnes de PFI i Batxillerat 
de l’Institut Montbui. L’activitat 
començarà a les 11 del matí.
El proper dijous 25 de novem-
bre a partir de les 7 de la tarda 
s’organitzarà una Concentra-
ció-manifestació feminista per 
rebutjar les violències masclis-

tes vers les dones i les nenes. Es 
llegirà un manifest.  
El dilluns 29 de novembre es 
realitzarà d’una banda a la Bi-
blioteca Mont-Àgora la sessió 
de contes amb mirada de gè-
nere i perspectiva feminista 
“Contes que treuen la llana del 
clatell”, a càrrec de Mònica Tor-
ra. Activitat adreçada a nens 
i nenes a partir de 3 anys. I 
aquest mateix dia, però a partir 
de les 7 de la tarda,  tindrà lloc 
a l’Ajuntament montbuienc el 
taller “Micromasclismes quoti-
dians”, a càrrec del Servei d’In-
formació i Atenció a les Dones 
de la MICOD.
El dijous 2 de desembre a par-
tir de les 6 de la tarda s’organit-
zarà a Mont-Jove (carrer Sant 
Miquel, 6), un taller adreçat a 
joves en el qual s’analitzarà el 
contingut sexista de diverses 
peces musicals. Les inscripcions 
per a aquest taller es poden for-
malitzar a bit.ly/tallersexisme.

Extens programa per 
commemorar el 25N a

MONTBUI / LA VEU

D ivendres passat 
al vespre va tenir 
lloc a la sala petita 

Mont-Àgora la xerrada “Les 
vivènces passades, presents 
i futures de l’esport adap-
tat”, a càrrec de José Coro-
nado i Quico Tur, tennis i 
grans campions en la mo-
dalitat de cadira de rodes. 
L’acte, emotiu i molt ben 
valorat pel centenar d’assis-
tents, va ser una lliçó molt 
humana de com els valors 
de l’esport poden ajudar a 
superar les situacions vitals 
més complicades.  
La xerrada, que va tenir una 
durada de 90 minuts, i que 
va comptar amb un torn de 
preguntes per part dels as-
sistents, va ser presentada 
per Arcadi Manchón i Joan 
Vidal, com a preàmbul del 
10è Obert Internacional de 

Tennis Arcadi Manchón, 
que es durà a terme durant 
la primavera de 2022 i que 
comptarà amb una compe-
tició també en la modalitat 

“Una lliçó de vida”: emotiva xerrada 
sobre esport adaptat a Mont-Àgora

de cadira de rodes.
L’activitat va ser organitza-
da per Top Tennis, amb el 
suport de l’Ajuntament de 
Montbui.
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CASTELLOLÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Caste-
llolí ha instal·lat cinc 
càmeres de videovi-

gilància en diferents carrers 
d’accés al municipi, tal i com 
van demanar els veïns al pro-
cés participatiu dels pressu-
postos de l’any 2020. Es tracta 
de lectors de matrícules per 
registrar quins vehicles en-
tren i surten del municipi.
S’ha treballat durant mesos 
en coordinació amb el cos 
dels Mossos d’Esquadra per 
tal d’escollir els punts més 
adients. Des de l’Ajuntament 
es remarca que està garanti-
da la privacitat de les perso-
nes, ja que només els Mossos 
tenen accés a les imatges, 
només enregistren les matrí-
cules dels vehicles i, a més, 
les imatges només es visua-
litzaran si s’ha produït algun 
incident o delicte a la zona. 
El sistema de videovigilància 
també avisarà en temps real 
als Mossos d’Esquadra si es 
detecta l’entrada de vehicles 

que estiguin relacionats amb 
qualsevol fet delictiu, de ma-
nera que el Cos podrà actuar 
de manera ràpida i e�cient.
Els projectes de videovigilàn-
cia que utilitzen la tecnologia 
de lectura de matrícules ja 
són una realitat a molts mu-
nicipis catalans amb Policia 
Local. La seva implementació 
a municipis sense cos policial 
propi és una �ta més recent, 
possible gràcies al conveni 
signat per l’Ajuntament de 
Castellolí i el Cos de Mos-
sos d’Esquadra. Castellolí se 
suma així a un grup de mu-
nicipis innovadors que estan 
liderant l’aposta per la tec-
nologia de darrera generació 
per protegir el seu terme mu-
nicipal.
Durant el procés participa-
tiu dels pressupostos de l’any 
passat, la instal·lació de cà-
meres de seguretat va ser la 
proposta més votada. L’alcal-
de, Joan Serra, recorda que 
“és una bona iniciativa sorgi-
da de la voluntat popular que 
ens sembla molt adient en un 

moment de certa preocupa-
ció per la inseguretat ciutada-
na. Les càmeres contribuiran 
a fer un poble més segur i 

Castellolí instal·la càmeres de seguretat als accessos 
del municipi a petició dels veïns

contribuiran a la tranquil·li-
tat dels veïns”. El sistema de 
videovigilància es posarà en 
marxa properament.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Ajuntament vilanoví ha 
convocat el tradicional con-
curs de dibuixos “Pintem el 
Nadal” adreçat als nens i ne-
nes de 6 a 12 anys. El millor 
dibuix servirà per il·lustrar la 
postal nadalenca de l’Ajunta-
ment vilanoví per felicitar les 
festes.
Els dibuixos, inspirats en el 
lema “Pintem el Nadal”, s’han 
de fer en vertical. Els treballs 
es podran presentar �ns al 
dia 3 de desembre, a les 14:00 
h, a l’Ajuntament o bé a l’OAC 
del Casal de la Gent Gran.
L’elecció del dibuix guanya-
dor es realitzarà per part d’un 
jurat format per diferents tèc-
nics municipals. El nom de la 
persona guanyadora es dona-
rà a conèixer el 9 de desembre 
a través dels mitjans locals: 
Ràdio Nova i radionova.cat i 
les seves xarxes socials. 

L’Ajuntament de 
Vilanova busca un 
dibuix per pintar el 
Nadal a la felicita-
ció nadalenca

Tens un pis buit
i el vols llogar?
Informa’t a l’Oficina Local 
d’Habitatge de l’Anoia

Si vols formar part de la borsa, 
gaudiràs de diferents avantatges

93 805 15 85
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’espai Cúbic de Vilade-
cans va acollir aquest 
dilluns la cinquena 

edició d’Innpulso Emprende, 
on s’han donat cita més d’una 
trentena d’alcaldes i alcaldes-
ses de la Xarxa amb el teixit 
emprenedor innovador dels 
seus municipis.
L’alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Noemí Trucharte i el 
regidor de Promoció Econò-
mica Jordi Barón, van parti-
cipar en el fòrum acompa-
nyats de Jordi Varea, director 
general de l’empresa Biore-
novables. Una jove empresa 
instal·lada al Viver del Centre 
d’Innovació Anoia que es de-
�neix per executar projectes 
integrals que comporten l’es-
talvi energètic aplicant tec-
nologies com la fotovoltaica 
o la solar tèrmica i buscant la 
solució més adequada per a 
cada cas, tant en l’àmbit par-
ticular com industrial.
La benvinguda institucio-
nal i l’obertura de l’acte l’han 
donat els copresidents de la 
Xarxa Innpulso, Juan Carlos 
Abascal, alcalde d’Ermua, 

juntament amb Carles Ruíz, 
alcalde de Viladecans, ciutat 
am�triona de l’edició.
L’esdeveniment d’aquest any 
s’ha dut a terme en el marc de 
la celebració de l’Smart City 
Expo World Congress 2021 
de Barcelona i la trobada a 
Viladecans en el marc de la 
Missió de Ciutats Climàtica-
ment Neutres impulsada per 
la Comissió Europea.
La secretària general d’Inno-
vació del Ministeri de Ciència 
i Innovació, Teresa Riesgo, va 
presidir el lliurament de guar-

Vilanova present a Innpulso Emprende 
2021 amb l’empresa Biorenovables 

dons. Les empreses premia-
des en aquesta edició han es-
tat Integrats, de Villena, com 
a Projecte més Innovador en 
l’àmbit de la Innovació Social 
i Alterity, de Barakaldo, com 
a Projecte més Innovador en 
l’àmbit de la Innovació Tec-
nològica.
A més, es va lliurar una men-
ció especial a l’empresa més 
in�uencer, que ha recaigut a 
Mecanus, d’Ejea de los Caba-
lleros, per haver generat la di-
fusió i la interacció més grans 
en xarxes socials.

JORBA / LA VEU

Aquesta temporada el 
camp de futbol de 
Jorba estrenava mi-

llores en la zona de camp i 
en els vestuaris, uns arran-
jaments que començaren a 
�nals del mes passat i que 
permetran que tant esportis-
tes com visitants gaudeixin de 
l’equipament.
Pel que fa a la zona de joc s’ha 

aplanat i condicionat el camp, 
una tasca que l’Ajuntament va 
contractar al Taller Àuria Co-
operativa (TAC). Pel que fa 
als vestuaris, la brigada va ser 
l’encarregada de realitzar les 
feines de rehabilitació. Així, 
van pintar les portes, van ar-
reglar les dutxes i les piques. 
També van reforçar la tanca 
perimetral i es va fer neteja i 
retirada d’herbes.
El camp de futbol de Jorba és 
un equipament que utilitzen 

El camp de futbol de Jorba estrena 
millores al camp i als vestidors

per a la realització d’entrena-
ments i partits els equips de 
futbol del U.E Jorba i que està 
a disposició de tots els veïns i 
veïnes que vulguin fer-ne. 
L’alcalde del municipi, Da-
vid Sànchez, explicava que 
“aquestes petites millores fan 
que tots i totes puguem gau-
dir de l’esport a l’aire lliure 
al nostre municipi i faig una 
crida al civisme per mante-
nir-les en bon estat durant el 
màxim de temps possible”.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí, en 
contacte permanent 

amb els centres educatius, el 
Departament d’Educació i el 
Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, ha 
pres aquest dimarts algunes 
mesures addicionals per a 
la prevenció de contagis de 
COVID-19, amb l’objectiu 
de donar una resposta con-
tundent a l’augment de casos 
al municipi.
A l’Escola Joan Maragall 
continuen augmentant els 
casos positius en el grup de 
6è A, actualment confinats.  
També s’han donat contagis 
al grup de 6è C i el grup de 4t 
B, també confinats. A hores 
d’ara, segons les dades que 
ofereix la Generalitat sobre 
la covid-19 als centres edu-
catius al Joan Maragall hi ha 
72 persones confinades.
Des del centre han comuni-
cat a les famílies que s’amplia 
el servei de neteja durant 
l’horari lectiu i la ventilació 
en les aules malgrat que faci 
més fred. També s’ha suspès 
temporalment els patis com-
partits del dimarts i dijous 
dels grups de 4t, 5è i 6è, com 
a mesura preventiva.
La direcció del centre ha 
demanat a les famílies que 
actuïn en la línia de l’escola 
per contribuir a frenar els 
contagis. “Això vol dir evi-
tar contactes innecessaris. 
Sovint fora de l’escola, els 
alumnes es barregen amb 

molts grups de convivència. 
Durant les pròximes setma-
nes, sigueu més curosos i 
procureu mantenir les dis-
tàncies”. “Si els vostres fills/
es estan confinats, respecteu 
el confinament, això vol dir 
no sortir de casa. No anar a 
les extraescolars, no sortir 
a jugar el carrer… Si teniu 
fills/es que són positius, els 
germans no poden venir a 
l’escola”, especifica el comu-
nicat que s’ha fet arribar a 
totes les famílies.
A l’Escola Pompeu Fabra 
també s’han donat diferents 
contagis que han provocat el 
confinament de 64 persones, 
un grup de 1r, un de 2n i un 
altre de 3r.
S’intensificaran les tasques 
de neteja i desinfecció.
Segons el comunicat emès per 
l’Ajuntament, des d’avui ma-
teix i durant els pròxims dies 
s’incrementaran els efectius 
de neteja als centres educa-
tius, segons les necessitats de 
cada centre. Els tres conser-
ges dels centres de primària 
augmentaran la freqüència 
de les tasques de desinfecció 
i es dotarà de més productes 
i dels equips necessaris per 
dur-les a terme.
L’alcaldessa Noemí Truchar-
te assegura que “la respon-
sabilitat individual és cabdal 
per frenar l’augment de ca-
sos” i és per això que apel·la 
a tota la ciutadania perquè 
es doni compliment a les 
mesures d’aïllament, pro-
tecció individual i protecció 
col·lectiva.

Mesures addicionals 
de prevenció davant 
l’augment de positius de 
covid als centres escolars 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Les ajudes per a les per-
sones afectades per la 
celiaquia o l’al·lèrgia 

al gluten han arribat aquest 
any a una vintena de famí-
lies. Concretament, han estat 
21 les que s’han beneficiat 
d’una quantitat econòmica 
de 200 € que l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí atorga 
des de l’any 2016 en el marc 
d’una convocatòria que té la 

voluntat de donar un cop de 
mà en la compra d’aliments 
sense gluten.
Aquest any, com ja ve sent 
habitual, l’equip de govern va 
fer un acte públic per anun-
ciar el lliurament de les aju-
des a les famílies. En total es 
van presentar 24 sol·licituds. 
Tres es van desestimar per-
què no complien els criteris. 
La resta, 21 famílies en total, 
es beneficiaran d’un ajut eco-
nòmic de 200 €.

Ajuts per a persones 
afectades de celiaquia
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ÒDENA / LA VEU

Des del 15 �ns al 30 de 
novembre Òdena ha 
programat un ampli 

ventall d’activitats al municipi 
per commemorar el Dia Inter-
nacional contra la Violència 
de Gènere, el 25N. El progra-
ma inclou tallers, cinema, la 
lectura d’un manifest, l’encesa 
d’espelmes, entre altres i en les 
que destaca la presentació del 
projecte “Poble segur”.  
La presentació del projecte 
“Poble segur” tindrà lloc el di-
marts 16 de novembre, a les 7 
de la tarda al Centre Fraternal 
Instructiu. En el transcurs de 
l’acte s’explicarà als odenencs 
i les odenenques en què con-
sisteix aquesta iniciativa, em-
marcada dins de la campanya 
de sensibilització, prevenció i 
eradicació de la violència de 
gènere. Lligat amb aquesta 
presentació, el dimecres 24 de 
novembre es farà una sortida 
exploratòria pel nucli antic 
per detectar els punts del po-
ble que poden provocar inse-
guretat i/o por. El lloc de sor-
tida serà a la plaça Major a les 
7 de la tarda.
Aquest projecte pretén re�e-
xionar sobre la relació entre 
el disseny dels pobles i la vio-
lència de gènere, sensibilitzar 
a la població sobre un proble-
ma social tan greu com és la 
violència contra les dones fent 
partícip i protagonista la ciu-

tadania en les acciones impul-
sades des de l’Ajuntament en 
matèria d’igualtat de gènere.   
L’Ajuntament anima a la par-
ticipació ciutadana, ja que la 
manera que està construït el 
poble afecta a la vida quotidia-
na. Aquest projecte es portarà 
a terme transversalment amb 
l’àrea d’Urbanisme. 
Una altra de les activitats 
d’aquestes jornades reivin-
dicatives serà la lectura del 
manifest amb motiu del 25N i 
l’encesa d’espelmes, que es farà 
el dijous 25 de novembre a 2/4 
de 7 de la tarda a la terrassa 
de la biblioteca l’Atzavara. Tot 
seguit, la Sala d’Actes d’aquest 
equipament acollirà el “Taller 
booklife: parlem d’igualtat 
de gènere i violència contra 

les dones”, a càrrec de Laura 
García. Els llibres ajuden a 
entendre i analitzar diferents 
situacions i con�ictes del dia 
a dia en qüestions d’igualtat i 
violència de gènere. 
A més d’aquestes propostes, 
per al dimarts 23 de novem-
bre, a les 7 de la tarda al Tea-
tre Centre Unió Agrícola, s’ha 
programat la performance ar-
tística “La femme dans sa toi-
lette”. És un espectacle dirigit 
a joves, adults i grans en què, a 
través de la dansa contempo-
rània i el teatre físic, s’explo-
ren i aborden unes possibles 
relacions de parella lliures de 
violència de gènere i igualità-
ries. Un cop �nalitzi la repre-
sentació, hi haurà un refrigeri. 
Aquesta activitat compta amb 

Òdena organitza del 15 al 30 de novembre un ampli 
ventall d’activitats dins la programació del 25N

el suport de la Diputació de 
Barcelona.
Un calendari ple d’activitats
El divendres 19 i el dilluns 22 
de novembre, s’organitzaran 
uns tallers per dissenyar i pin-
tar pancartes amb motiu del 
25N, adreçats als infants, joves 
i adults. Ambdós es faran a 2/4 
de 6 de la tarda, el primer al 
Centre Cívic del Pla d’Òdena i 
el segon, a la plaça Major.
El cinema també tindrà cabu-
da en aquesta programació. El 
divendres 26 de novembre, a 
les 7 de la tarda a la bibliote-
ca l’Atzavara, es projectarà el 
curtmetratge “El orden de las 
cosas”. Tot seguit, se’n farà una 
anàlisi, a càrrec de les psicòlo-
gues Pia Castell i Paula Guar-
ro. 
Del 15 al 19 de novembre, a 
2/4 de 6 de la tarda en dife-
rents espais de trobada del 
jovent del poble, es farà l’ac-
tivitat “A peu de carrer 25N”. 
I la programació per comme-
morar el Dia Internacional 
contra la Violència de Gènere 
es tancarà el dimarts 30 de 
novembre, a les 6 de la tarda 
a la biblioteca l’Atzavara, amb 
una sessió de contes amb el tí-
tol “Contes que treuen la llana 
del clatell”, a càrrec de Mònica 
Torra. S’explicaran relats que 
trenquen amb els valors sexis-
tes que presenten els contes 
tradicionals de tota la vida, 
amb una mirada de gènere i 
una perspectiva feminista.

ÒDENA / LA VEU

Des de principis d’oc-
tubre Òdena es troba 
en estat d’alerta per 

sequera. La causa principal és 
la sequera extrema i el dè�cit 
de pluja a la comarca, fet que 
perjudica l’aqüífer de Car-
me-Capellades que abasteix 
d’aigua potable a Òdena i al-
tres municipis de l’Anoia. Si 
no plou o ho fa de forma molt 
de�citària com aquest darrers 
mesos, l’aqüífer no s’omple 
d’aigua, baixa de nivell i s’ac-
tiva l’alerta per sequera.
L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) entre altres mesures, 
�xa una limitació del consum 
global d’aigua per abastament 
a un màxim de 250 litres per 
habitant i dia i actualment a 
Òdena és de 264. 
Per aquest motiu, l’Ajunta-
ment amb la col·laboració 
d’Aigua de Rigat, vol recor-
dar diverses mesures que 
afecten el consum ciutadà 
amb l’objectiu de minimitzar 
els efectes dels episodis de 
sequera i alentir el descens 
de les reserves.
En l’àmbit particular es reco-
mana limitar el reg de jardí 
i zones verdes, prohibició 
d’omplir fonts ornamentals, 
la neteja de carrers, la limi-
tació d’omplir piscines, a més 
d’actuar amb petits gestos 
sostenibles per aplicar des 
de casa; tancar l’aixeta men-
tre t’ensabones, fes servir el 
programa baix consum en 
el rentaplats i la rentadora, 
aprofitar l’aigua de cuinar 
per regar,...  
La resta d’usos hauran de 
reduir els seus consums en 
funció del tipus, tal i com 
s’ha informat a les activitats 
agrícoles, ramaderes, indus-
trials...
Pel que fa a la gestió de l’aigua 
en l’ús municipal, l’Ajunta-
ment ja ha adaptat diferents 
mesures: reducció del reg 
de jardins i zones verdes, la 
neteja de carrers, limitar l’ús 
de l’aigua en els equipaments 
municipals, entre altres.
L’alcaldessa, Maria Sayavera 
explica “no ens trobem en 
una situació d’emergència de 
sequera, però l’augment de la 
demanda dels darrers dies i 
la falta de pluges ens obliga 
a prendre mesures per reduir 
el consum. L’aigua és un re-
curs limitat i molt valuós, i 
no ha de ser malbaratat.

L’Ajuntament 
demana reduir 
l’ús de l’aigua 

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena 
amb la col·laboració de 
l’institut-escola Cas-

tell d’Òdena ha desenvolupat 
a aquest centre el programa 
Punt d’Informació i Dinamit-
zació dels Centres d’Educació 
Secundària (PIDCES). L’ob-
jectiu del projecte és oferir als 
joves un espai d’atenció i con-
sulta proper per promoure la 
informació, la dinamització i 
la participació. Durant el curs 
2021-2022 s’enfocarà als estu-
diants que estan cursant pri-
mer (28) i segon d’ESO (36) 
al Castell d’Òdena, d’edats en-
tre els 11 i els 13 anys.
El PIDCES oferirà un dia cada 
quinze dies un espai d’atenció 
presencial durant l’hora de 

tutoria del centre en què els 
joves podran accedir a recur-
sos informatius d’interès per 
a ells, i també servirà per a 
vincular-los amb l’Espai Jove 
del municipi. El programa, a 
més, vol potenciar les capaci-

tats emocionals i socials dels 
joves de l’institut-escola, pre-
venir conductes anomenades 
de risc (com l’assetjament 
escolar, la discriminació per 
raons de gèneres o les violèn-
cies), fomentar l’autonomia 

Òdena ofereix als alumnes de 1r i 2n d’ESO del 
Castell d’Òdena un punt d’informació i dinamització

dels joves posant-los a l’abast 
eines i habilitats que respon-
guin a les seves necessitats, 
recollir les demandes del 
col·lectiu per identi�car els 
seus interessos i necessitats, i 
aconseguir-ne la participació 
i implicació amb el programa.
La Contractació de Joves en 
Pràctiques de Garantia Juve-
nil 2021 ha permès disposar 
de dues dinamitzadores so-
cioculturals que participaran 
en la implementació del pro-
jecte PIDCES. Una vegada 
�nalitzin els seus contractes 
el programa seguirà funcio-
nant a càrrec de la tècnica de 
joventut i educació. Aques-
ta iniciativa queda recollida 
en el Pla Local de Joventut 
d’Òdena 2022-2026.
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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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PIERA / LA VEU

Ahir dijous, dia 18 de 
novembre, es va fer 
l’acte inaugural d’un 

nou espai de suport i confort 
per a aquelles persones que 
han patit una pèrdua perina-
tal, gestacional o neonatal, és a 
dir aquella que es dóna durant 
l’embaràs, el naixement o des-
prés del part, �ns als 28 dies 
de vida. L’objectiu del consis-
tori és reconèixer públicament 
aquest tipus de dol que es 
troba sovint invisibilitzat so-
cialment, fet que provoca que 
moltes famílies estiguin soles a 
l’hora d’afrontar aquest dolor. 
L’acte comptarà amb la col·la-

boració de l’Aula Municipal de 
Música, i amb la representació 
de l’Associació Little Star, en-
carregada de donar visibilitat 
al dol de les famílies per morts 
gestacionals i perinatals. 

El cementiri de Piera inaugura un es-
pai de dol gestacional i perinatal

PIERA / LA VEU

L’Ajuntament de Piera 
està treballant per re-
cuperar la Festa de l’Oli 

i dedicar el mes de novembre 
a la producció d’oli d’oliva, do-
nant suport a les empreses lo-
cals que elaboren aquest pro-
ducte a la nostra vila. Aquesta 
edició se celebrarà el cap de 
setmana dels dies 20 i 21 de 
novembre i vol donar més 
protagonisme als productors. 
Tant dissabte com diumen-
ge es podrà visitar la �nca El 
Violinista, fent un recorregut 
per les oliveres de la Finca de 
Mas Marquet amb tast d’oli 
novell inclòs. L’activitat tindrà 
un preu de 4 euros i caldrà fer 
una reserva prèvia. Hi haurà 
dos torns diaris: a les 11 i a les 
12.30 hores. 
Diumenge 21, a partir de les 
10 hores, es podran visitar els 
trulls de Piera i degustar el seu 

Torna la Festa de l’Oli a Piera

oli novell. I d’11 a 13 hores, 
s’oferirà una activitat fami-
liar al Maset de la Costa. Es 
convidarà els infants a trobar 
el seu tió i a celebrar-ho amb 
un tast del seu oli acompanyat 
de pa amb xocolata. Aquesta 
activitat tindrà un preu de 20 
euros i caldrà reservar prèvia-
ment trucant al 687 861 356 o 
enviant un correu electrònic a 

l’adreça info@masetdelacos-
ta.es. 
Amb aquest programa d’ac-
tivitats es pretén potenciar 
l’oferta oleoturística de la 
vila i que les persones vi-
sitants puguin conèixer els 
productes que s’elaboren 
dins el nostre territori, així 
com el procés d’elaboració de 
l’oli des dels seus orígens.

PIERA / LA VEU

Des de la regidoria 
d’Igualtat de Gène-
re, l’Ajuntament de 

Piera prepara diversos actes 
de cara al proper 25-N, Dia 
Contra la Violència de Gè-
nere. La programació d’actes 
serà la següent:
- Dissabte 20/11 – 12.30h a la 
Plaça del Peix
MONÒLEGS A LA PLAÇA 
Públic general 
Aforament: 100 persones
Acte interactiu i participatiu. 
Se simularà un acte de violèn-
cia masclista/LGTBI fòbica 
on la gent que ho presencia 
no ha sabut com actuar. 
- Dilluns 22/11 – 18h al Casal 
d’Avis
REPENSEM ELS CONTES! 
Famílies i professionals de 
l’educació – Aforament mà-
xim: 50 persones
Quins valors ens donen els 
contes? Què estem transme-
tent a través de les fades i els 
follets, els reis i les princeses, 
els cavallers i les bruixes? A 
través de l’anàlisi narrativa de 
contes i pel·lícules infantils, 
detectarem els valors implí-
cits integrats en les històri-
es i re�exionarem sobre la 
seva importància educativa. 
Aprendrem estratègies per a 
construir nous imaginaris i 
facilitarem eines per a fomen-
tar en la canalla una mirada 
més lliure i creativa. 
- Dimarts 23/11 – 18h a la 
Sala Polivalent del Foment
TEIXIM MEMÒRIA! Dones 
en la història
Públic general – Aforament 
màxim: 50 persones
On són les dones en la His-
tòria? En la primera part del 
taller, ens preguntarem per 

què han estat invisibilitzades 
i descobrirem les di�cultats, 
lluites i conquestes de col·lec-
tius femenins i dones desta-
cades al llarg del temps. Re-
cuperarem part de la nostra 
memòria a través de la seva 
mirada i valorarem les seves 
aportacions al progrés de la 
societat. En una segona part, 
compartirem les nostres ex-
periències personals en un 
debat participatiu.
- Dimecres 24/11 – 17h a la 
Sala Polivalent del Foment
HAS VIST LA FOTO QUE 
CORRE? PREVENCIÓ DE 
LA VIOLÈNCIA SEXUAL I 
EL SEXPREADING
Adolescents i joves
Ens acompanyarem en un 
espai de re�exió i anàlisi 
d’aquelles situacions de vi-
olència que ens afecten. Po-
sarem atenció a l’enviament 
fotogra�es de caràcter sexual 
sense consentiment -sexprea-
ding-, des d’un punt de vista 
empoderador i una visió po-
sitiva de la sexualitat. Busca-
rem estratègies col·lectives 
per a la construcció de sexua-
litats respectuoses i lliures. 
IMPORTANT! En aquest 
acte hi ha un aforament mà-
xim de 50 cadires, pel que cal 
inscripció prèvia mitjançant 
el següent enllaç:
https://www.entrapolis.com/
entrades/tallersexpreading

Actes per commemorar 
el 25N a Piera

L’espai inclourà l’arbre dels 
records i una placa d’home-
natge, on les famílies podran 
recordar els nadons que han 
mort durant la gestació o el 
primer mes de vida.

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

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

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
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08700 Igualada
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Per publicitat a
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Capellades programa una setmana 
plena d’actes amb motiu del 25-N

Encara hi ha places per al 
taller de ‘mindfulness’

CAPELLADES / LA VEU

Més de 20.000 es-
pectadors ja han 
vist Avui no so-

pem, la comèdia protago-
nitzada per Jordi Bana-
colocha, Maife Gil, David 
Bagés, Susanna Garacha-
na i Mercè Martinez, que 
arriba a l’escenari del Te-
atre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada aquest diumen.
El dissabte 27 tindrà lloc 
un dels actes estrella de la 
5a Setmana de la Música 
de Capellades, el concert 
d’El Petit de Cal Eril, que 
presentarà el seu darrer 
disc N.S.C.A.L.H. al Teatre 
La Lliga (20.30h). El músic 
de Guissona triomfa arreu 
amb la gira de presentació 
dels seus últims temes, que 
inclou concerts a València, 
Donostia i Madrid, entre 
d’altres. Les entrades per al 
concert ja es poden com-
prar al web www.entrapolis.
com al preu de 9 i 12 euros.
La Setmana de la Músi-
ca tindrà lloc a Capellades 
del 20 al 28 de novembre, 
coincidint amb Santa Ce-
cília, patrona dels músics. 
Obrirà la programació el 
musical Jana, de la Cia. Fi-
lagarsa de Molins de Rei, 
que es podrà veure aquest 
dissabte al Teatre La Lliga 

(19h). Es tracta d’un musi-
cal amb referències a la vi-
olència de gènere, que s’em-
marca també en els actes de 
commemoració del 25-N. 
Una altra de les propostes 
musicals és Quatre estacions 
portenyes a Broadway, amb 
el pianista Daniel Ligorio, el 
diumenge 21 a la sala Paper 
de Música (19h). El dimarts 
23, l’Escola de Música de 
Capellades proposa, també 
a la sala de Paper de Música, 
el concert Audiciona’t (20h), 
amb el Quartet Vela Cham-
ber Music Saxophone, un 
quartet femení de cambra 
que ha girat per tot Europa.
El professor de música i 
concertista d’orgue Jonatan 
Carbó farà el dijous 25, de 
10 a 12 del matí, el Taller 
de descoberta de l’orgue de 
Capellades, dirigit a alum-
nes de 6è de primària de 
la vila. La Setmana de la 
Música tancarà la seva pro-
gramació amb l’espectacle 
musical Dream, a càrrec 
de les alumnes de l’Esco-
la de dansa de Capellades 
Dance & Fun, que es podrà 
veure el diumenge 28 tam-
bé al Teatre La Lliga (19h).
Les entrades de totes les 
actuacions es poden com-
prar o reservar a la pla-
taforma de venda on-
line www.entrapolis.com. 

El Petit de Cal Eril 
actuarà a Capellades 
el 27 de novembre

CAPELLADES / LA VEU

Encara queden places 
per al taller Mind-
fulness per a la gestió 

emocional que ha organitzat 
l’Ajuntament de Capella-
des des de l’Àrea de Salut. 
L’activitat és gratuïta però 
cal inscriure’s prèviament a 
la biblioteca El Safareig en 
horari de 9 a 14 h. El taller 
tindrà lloc el proper di-

marts 23 de novembre i el 
dijous 25 de novembre de 
19 a 20.30h a la sala d’actes 
de la biblioteca, i el dissabte 
27 de novembre de 9 a 12h 
en un entorn natural. L’acti-
vitat serà conduïda per l’es-
pecialista Maribel Alpiste, 
d’Spirium, que ensenyarà 
la pràctica del mindfulness, 
basat en exercicis per a una 
bona salut personal i higie-
ne mental. 

CAPELLADES / LA VEU

La Biblioteca El Safareig 
de Capellades ha publi-
cat l’agenda per al mes 

de novembre. La programació 
inclou el Club de lectura per a 
petits lectors el proper dilluns, 
dia 22, a les 6 de la tarda, amb 
el conte “La veritat de veritat”. 
Cal inscripció prèvia per as-
sistir a l’activitat. 
El dilluns 29, a les 17:30h, es 
farà el taller “Vine a cons-
truir el teu robot Wall-e!”, 

també amb inscripció prèvia. 
Aquella mateixa setmana, el 
dimarts 30, infants de 4 a 10 
anys i les seves famílies po-
dran descobrir els secrets del 
cinema mut amb “Chomón, 
màgia, pòcimes i fades”, a les 
18h. També és necessària ins-
cripció prèvia.
La primera activitat de la nova 
agenda ha tingut lloc aquest 
dimarts a la tarda, amb la pre-
sentació del llibre ““Llibertat, 
amnistia i estatut d’autono-
mia! L’Assemblea de Catalu-

nya a Igualada i a la comarca 
de l’Anoia (1971-1974)”, a 
càrrec del seu autor, Ramon 
Creus Pardina. El llibre parla 
del paper de la plataforma an-
tifranquista Assemblea de Ca-
talunya els anys 70 a Igualada i 
la comarca a partir de l’experi-
ència de quatre persones, una 
d’elles l’autor de la publicació. 
També han assistit a la presen-
tació Juli de Noguera Esco-
bedo, Francisco Viera Prieto 
i Josep Farrés Regordosa, els 
altres protagonistes del llibre.

Club de lectura per a petits lectors al 
Safareig, el proper dilluns

CAPELLADES / LA VEU

L’Ajuntament de Cape-
llades ha programat 
una setmana d’actes 

amb motiu del Dia interna-
cional per a l’eliminació de 
la violència envers les dones, 
que es commemora el 25 de 
novembre. Una de les activi-
tats destacades és l’exposició 
fotogrà�ca “La mare que ens 
va parir”, de l’ONG interna-
cional Ser mare, ser dona. La 
mostra s’inaugurarà el diven-
dres 26 de novembre al Mira-
dor del Museu Molí Paperer 
(19h). Es tracta d’una expo-
sició que ja s’ha pogut veure’s 
a les principals capitals d’Es-
panya i que viatjarà en breu a 
ciutats europees. 
És una iniciativa que, a tra-
vés de les imatges dels fo-
tògrafs Nacho Samper i 
Nacho Carballo, parla del 
treball obstètric i de restau-
ració ginecològica d’aquesta 
l’ONG. Recull el treball de 
les seves fundadores, Nerea 
Roldán, Ana Ramos i Raquel 
Pérez, que des de fa més de 
sis anys aconsegueixen que 
dones i nenes del Senegal 
redueixin riscos obstètrics i 
ginecològics, fent front així 
a la precarietat sanitària del 
país africà.
Amb la col·laboració i par-
ticipació de l’Àrea d’Equitat 
i Igualtat de l’Ajuntament de 
Capellades, podran veure’s 
més de 60 fotogra�es que vo-
len despertar consciències. 
L’exposició podrà visitar-se 
al Mirador del Museu Molí 
Paperer, de dilluns a dijous 
de 9h a 14h, i divendres, dis-
sabtes, diumenges i festius de 

10.30h a 14.30h.
Altres actes que es duran a 
terme aquella setmana en el 
marc del 25-N són: una acció 
de sensibilització de la Tau-
la de Dones de Capellades, 
dimecres 24 de novembre 
(20.30h), que consistirà en 
pintar al terra de les 75 silu-
etes de feminicidis d’aquest 
2021 (Pl. Verdaguer – c/ Ma-
jor); aquell mateix dimecres 
al vespre s’il·luminarà la faça-
na del Museu Molí Paper de 
color lila; dijous, 25 de no-
vembre, s’ha programat una 
marxa de torxes a les 8 del 
vespre (Pl. Àngel Guimerà – 
Major – Pl. Verdaguer) i la 
lectura del manifest del 25-N.

Divendres 26 s’ha programat, 
a les 12 del migdia, l’especta-
cle “Abandónate mucho” de la 
Cia Las XL. És un passi per a 
instituts que s’emmarca tam-
bé en els actes de la 5a Setma-
na de la Música de Capella-
des. Aquell divendres també 
es farà una funció oberta a 
tot el públic, a les 20.30h. Per 
últim, per al dissabte 27 de 
novembre, el consistori ha or-
ganitzat un taller de defensa 
personal femenina, impartit 
per la professora d’arts marci-
als i experta en defensa per-
sonal Maria del Carmen Vila 
Jiménez. Es farà de 10.30h a 
12.30h al gimnàs de l’escola 
Marquès de la Pobla.
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

L’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous ha reac-
cionat de manera unà-

nime i contundent contra el 
projecte de construcció d’una 
línia de Molt Alta Tensió 
(MAT) que l’empresa privada 
Forestalia té intenció de cons-
truir properament i que creua 
el terme municipal.
Tots els grups municipals 
(ERC, CUP i JuntsxTous), 
han acordat plantar cara al 
projecte, del qual no en te-
nien cap coneixement, i im-
pedir que tiri endavant per 
tots els mitjans possibles ja 
sigui a nivell institucional, ju-
rídic, o mitjançant mobilitza-
cions ciutadanes.

A més de presentar-hi al·lega-
cions com a consistori, també 
compten amb el suport polític 
i jurídic de la Generalitat de 
Catalunya i d’algunes de les 
Diputacions per on passa la 
línia, i esperen comptar tam-
bé amb el suport de la resta de 
municipis afectats i del Con-
sell Comarcal de l’Anoia.
Es tracta d’una línia de 400KV 
de tensió i de construcció pri-
vada, amb origen a la Franja 

L’Ajuntament de Sant Martí de Tous s’oposa frontalment a la 
construcció de la MAT que creua el municipi

El BOE ja ha publi-
cat l’avantprojecte 

de construcció de la 
línia de Molt Alta 

Tensió de l’empresa 
privada Forestalia

de Ponent (Baix Cinca) i �ns 
a Pierola, que creua diverses 
comarques entre les quals 
l’Anoia, amb l’agreujant que 
en el cas de l’Anoia passa 
molt a prop de nuclis habitats 
i parteix municipis com Bell-
prat, Sant Martí de Tous, Vi-

lanova del Camí, la Pobla de 
Claramunt, Piera, Masquefa i 
Els Hostalets de Pierola.
Recentment, el BOE va pu-
blicar l’Avantprojecte de la 
MAT, impulsat per l’empresa 
privada Forestalia, i això ha 
encès totes les alarmes de 

l’Ajuntament de Tous que 
l’única constància que en te-
nia era una petició de reunió 
de l’empresa on no s’especifi-
cava el motiu de la trobada.
Des de l’Ajuntament, fan una 
crida a tot el municipi a mo-
bilitzar-se. Des del consistori 
s’ha explicat que “el projec-
te és una autèntica bestiesa, 
amb torres de més de 80 me-
tres d’alçada, i suposaria un 
impacte brutal al territori, 
no només paisatgístic sinó 
que també pot comportar 
riscos per als veïns”. És per 
això que tots els grups muni-
cipals han acordat fer pinya 
i aquesta setmana mateix co-
mençaran diferents accions 
per mostrar la seva oposició 
contundent al projecte.

S.MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Del 6 al 14 de novem-
bre Sant Martí de 
Tous ha celebrat la 

seva Festa Major amb xifres 
rècord de participació. Des-
prés d’un any de parèntesi 
a causa de la pandèmia, en-
guany s’havia preparat un 
programa farcit d’activitats 
de carrer, tradicionals, solidà-
ries, esportives i culturals per 
a tots els públics, i la majoria 
d’actes van comptar amb una 
gran participació de públic.
El regidor de Cultura i Fes-
tes, Pau Mir, fa una valoració 
“espectacular” de la Festa, i 
es mostra “orgullós del sen-
timent de poble, ja que tot-
hom hi ha participat molt, 

tant en els actes més  nous 
com el Joc de l’Assassí, que va 
tenir molt èxit, com els tra-
dicionals com el ball de Fai-
xes”. Enguany, l’exhibició del 

Sant Martí de Tous celebra una 
Festa Major més participada que mai

Tradicional Ball de Faixes de 
Tous va comptar més de cin-
quanta balladors, una xifra 
que mostra la vitalitat cultu-
ral del municipi. També va te-

nir molt èxit la cursa solidària 
Hivernal Panna El Bandoler, 
amb una xifra rècord de 818 
inscrits.
Des de l’Ajuntament s’agraeix 
la tasca feta per la Comis-
sió dels 50 –formada per les 
persones nascudes el 1971- 

coordinant tot el programa 
d’actes, i a la resta de col·lec-
tius i entitats organitzadores 
com el jovent de Tous i la 
Comissió del Ball de Faixes 
dels Amics de Tous que han 
treballat colze a colze amb la 
regidoria de Festes.

FOTO: Joan Guasch

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

Doble suspensió
a partir de 120€

E-bike 200€
en 24 quotes

(sense interessos)

NOVETAT MENDIZ BIKES A LA CARTA
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STA. COLOMA DE Q. / LA 
VEU

E l ple municipal del 
passat mes d’abril va 
votar per unanimitat 

l’adhesió del municipi als 
principis i valors de l’Econo-
mia del Bé Comú, el primer 
ajuntament de Catalunya 
en fer-ho. Des de llavors, el 
consistori ha tingut diverses 
trobades i entrevistes amb 
la Federació Catalana per 
l’Economia del Bé Comú, 
que ha estat analitzant allò 
que el consistori millor fa i 
els aspectes a millorar des 
del punt de vista d’aquesta 
entitat.
I alguns d’aquests aspectes 
es van comentar dissabte 
passat, 13 de novembre, en 
l’acte institucional d’adhesió 
als principis de l’Economia 
del Bé Comú, que va comp-
tar amb la participació de 

l’alcalde de Santa Coloma, a 
més de regidors de la resta 
de grups del consistori, enti-
tats i empreses del municipi 
i també una representació 
de la Federació Catalana per 
l’Economia del Bé Comú.
L’acte es va iniciar amb 
una explicació per part de 
Montse Junyent, represen-
tant de la Federació, de què 
representa aquest model 
econòmic “basat en valors 
i que pretén donar la volta 
al model actual”, segons va 
argumentar. El nou model 
pretén redefinir el concepte 
d’èxit empresarial i econò-
mic i substituir els paràme-
tres de mesura monetaris 
(PIB en el cas dels estats; o 
benefici, en el cas de les em-
preses) per paràmetres que 
mesurin el grau de satisfac-
ció de les persones en l’eco-
nomia i la societat. Així, la 
mesura de l’èxit empresarial 

L’Ajuntament de Santa Coloma, pioner en l’adhesió 
a l’Economia del Bé Comú

ha de fer-se tenint en comp-
te els valors humans fona-
mentals, els factors de qua-
litat de vida i la satisfacció 
de les necessitats bàsiques. 
L’Economia del Bé Comú 
està basada en quatre valors 
fonamentals: dignitat hu-

mana, solidaritat i justícia 
social, sostenibilitat medi-
ambiental i transparència i 
codeterminació. 
I precisament a través 
d’aquesta valors es va esten-
dre la conversa que van te-
nir el president de la Fede-

ració, Jordi Mora, i l’alcalde 
de Santa Coloma, Ramon 
Mullerat. En aquests minuts 
de conversa entre ells dos 
es van destacar alguns dels 
aspectes que Santa Coloma 
ja està fent bé el relació a 
l’Economia del Bé Comú, 
com per exemple, la compra 
de productes i serveis a em-
preses de proximitat.
L’acte es va tancar amb un 
torn obert de preguntes dels 
assistents que es van anar 
responent amb tot detall per 
part dels representants de la 
Federació Catalana per l’Eco-
nomia del Bé Comú presen-
ta a la Sala Gran dels Castell 
dels Comtes. A més, abans 
d’aquest actes, aquest mateix 
grup de persones ja havia 
muntat una carpa a la Plaça 
Major per explicar als colo-
mins que ho desitgessin en 
què consisteix el seu projecte.

CARME / LA VEU

Els actes de la Festa Ma-
jor d’Hivern de Car-
me van començar el 

dijous 11 de novembre amb 
la celebració de la tradicio-
nal Missa Solemne a la Par-
ròquia de Sant Martí amb 
l’acompanyament dels Amics 
de la Parròquia, per donar el 
tret de sortida a l’edició d’en-
guany de Sant Martí.
Dissabte al matí més d’una 
vintena de persones van gau-
dir de la visita guiada “Els 
Paraires de Carme” a càrrec 

d’Anoia Patrimoni. Les visi-
tes, dividides en dos torns, 
partien des del Centre d’in-
terpretació de Carme (antic 
Escorxador) i feien un recor-
regut pels carrers i espais del 
municipi.
Diumenge 14, per tancar el 
programa d’actes de Sant 
Martí, la Companyia Sifó va 
representar l’espectacle fa-
miliar “Sabates Vermelles” al 
Teatre de Carme, un treball 
magníficament interpretat 
per la Marta i la Núria, i amb 
una posada en escena sug-
gerent, minimalista i molt 

estètica, al voltant d’una te-
màtica d’aquelles que no et 
deixen indiferent. Al vespre, 
la cirereta la va posar el Trio 
Héxié, que va interpretar un 
concert a tres bandes (flauta, 
violí i violoncel) amb el nom 
“Música i Imatge” a l’Esglé-
sia Parroquial de Sant Martí. 
Un recorregut per la història 
de la música, des d’èpoques 
passades �ns a l’actualitat, 
a través d’una selecció de 
fragments d’obres singulars, 
vibrants i emotives interpre-
tades i explicades de manera 
excel·lent per aquest jove trio.

Èxit en els actes de celebració 
de Sant Martí a Carme

Projecció de la pel·lícula 
“Donde caben dos” 
a Santa Maria de Miralles
MIRALLES / LA VEU

Demà dissabte es podrà 
gaudir al local social 
de les antigues esco-

les de Santa Maria de Miralles, 
de la pel·lícula “Donde caben 
dos” inclosa dels els Cicle 
Gaudí que cada mes ofereix 
la possibilitat de poder veure 
cinema en català més a prop 
de casa. La projecció serà a les 
7 de la tarda.
Una núvia desesperada, dos 
cosins que fa temps que no es 

veuen, una parella atrapada en 
la rutina, un noi a qui ha deixat 
el seu xicot, un grup de bons 
amics amb ganes d’experimen-
tar... Durant una nit, tots ells 
viuran situacions esbojarrades 
i divertides en un club d’inter-
canvi de parelles �ns a acabar 
de la millor manera possible: 
ben junts i ben feliços.
Pel·lícula no recomanada a 
menors de 16 anys.
Podeu comprar les entrades 
anticipadament a 
http://entrapol.is/VyCYP

Refrigeració Industrial
NH3, Glicol/Temper, CO2

S.A.T
Servei manteniment 24/365
PIM (Plataforma Intel·ligent de Manteniment)

Friotex SL C. Florenci Valls, 1 - Igualada - 93 804 50 99 - admin@friotex.com
            C. Ripoll, 31 - Vic - 93 889 00 26 - zona@zonasol.cat
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CALAF / LA VEU

La Conselleria de Cultu-
ra de la Generalitat de 
Catalunya, amb la col-

laboració de l’Ajuntament de 
Calaf, va impulsar l’Any Ale-
xandre de Riquer, amb motiu 
del 100è aniversari de la de-
funció de l’escriptor i artista 
calafí. 
Durant tot un any s’han dut a 
terme diverses activitats per 
donar a conèixer el llegat i la 
figura d’Alexandre de Riquer 
i Ynglada, com taules rodo-
nes, conferències, col·loquis, 
seminaris i exposicions a la 
comarca de l’Anoia i a la ciu-
tat de Barcelona.
En el marc de l’Any Alexan-
dre de Riquer, l’Ajuntament 
de Calaf ha utilitzat un peu 
de signatura amb la imatge 
de l’artista i la seva data de 

naixement i defunció en tots 
els correus electrònics que 
ha enviat.
També va presentar i adqui-
rir dos exemplars de ‘Vés-
ten en’layre’, una obra d’ho-
menatge al vessant poètic 
de l’escriptor calafí. Teresa 
Costa-Gramunt, comissària 
de l’Any Alexandre de Ri-
quer, i Marta Pérez Sierra, 
poeta i escriptora, van crear 
aquest llibre que s’inspira en 
fragments de l’obra ‘Crisan-
temes’. El llibre consisteix 
en un recull de poemes de 
diversos autors i un poema 
inèdit d’Alexandre de Riquer 
i Ynglada.
Així mateix, el consistori va 
comprar dos exemplars de la 
nova edició de ‘Quan jo era 
noi’, el primer llibre que va 
escriure Alexandre de Ri-
quer i Ynglada. L’acte de pre-

Clou l’any dedicat a Alexandre 
de Riquer i Ynglada

sentació d’aquesta edició, re-
alitzada per Edicions l’Albí, 
es va dur a terme a Calaf i va 
comptar amb les intervenci-
ons de Josep M. Solà, Joan 
Graells, Jaume Huch, Isabel 
de Riquer i Borja de Riquer.
Tot i que l’Any Alexandre 
de Riquer finalitza aquest 
dissabte, encara hi ha pro-
gramats alguns actes fins al 
final d’aquest 2021. El 15 
de novembre se celebrarà la 
jornada científica ‘Alexan-
dre de Riquer i el Modernis-
me’ que ha organitzat l’Ins-
titut d’Estudis Catalans i 
que tindrà lloc a la Sala Pere 
Coromines.
Així mateix, el 10 de desem-
bre d’aquest 2021 es durà a 
terme una conferència sobre 
la vida i obra d’Alexandre de 
Riquer i Ynglada a Vilanova 
i la Geltrú.

HOSTALETS DE P. / LA VEU

L’àrea de Joventut i Ac-
ció Social de l’Ajunta-
ment dels Hostalets de 

Pierola han programat una 
peça teatral en clau críti-
ca-humorística on les actrius 
de la companyia La Melancò-
mica representen Elles, una 
obra breu on denuncien les 
desigualtats de gènere i la vi-
olència que s’exerceix sobre 

les dones i on es reivindica 
l’apoderament de la dona.
Aquesta peça conté diferents 
esquetxos còmics sobre les 
desigualtats als espais pú-
blics, escenes sobre l’autoesti-
ma, l’autoconcepte, les dietes, 
la depilació, la salut sexual i la 
menstruació, així com el con-
sentiment sexual i la critica a 
aquelles referents irreals però 
que es veuen a les xarxes soci-
als i la televisió, entre d’altres.

“Elles: 
Píndoles femenines”, 
als Hostalets de Pierola

HOSTALETS DE P / LA VEU

L’activitat de l’Associació 
de Dones dels Hosta-
lets de Pierola va co-

mençar el passat 30 d’octubre 
amb la sortida al Poliorama 
per veure T’estimo si he begut 
amb prop de mig centenar de 
persones, mentre que la prò-
xima serà el 20 de novembre 
al teatre Condal per gaudir 
del clàssic d’Agatha Christie 
Assassinat a l’Orient Express 
amb Eduard Farelo, David 
Bagés i Anna Borrachina en-
tre el repartiment.
També per aquest mes de no-
vembre s’ha programat una 
sortida familiar el 28 al matí 
amb el camí de les vinyes al 
terme de Masquefa. L’11 de 
desembre tancarà l’any la 
sortida a la Villarroel per as-
sistir a l’obra Les irresponsa-

bles amb les actrius Cristina 
Genebat, Marta Marco i Nora 
Navas.
De cara a l’any que ve està 
previst anar a veure la comè-
dia de Cesc Gay 53 diumen-
ges el 22 de gener. Les reser-
ves es podran fer a principis 
de desembre enviant un mis-
satge al 647 573 153 amb pos-
sibilitat de pagar la sortida 
(autocar+entrada) via Bizum.
El mateix mes de gener també 
es programarà la primera de 
les xerrades abans no acabi el 
curs i es donaran a conèixer la 
resta d’activitats que inclou-
ran cinema a la Torre del Sr. 
Enric i les sortides per anar 
a veure El gran comediant 
de Joel Joan, Cantando bajo 
la lluvia d’Àngel Llàcer, Final 
de partida amb Jordi Bosch i 
Jordi Boixaderas o l’adaptació 
teatral de Billy Elliot.

L’Associació de Dones 
en plena activitat

MASQUEFA / LA VEU

L ’Ajuntament està tre-
ballant en un nou 
Planejament d’Or-

denació Urbana Munici-
pal (POUM) de Masquefa, 
una eina bàsica per la ges-
tió urbana municipal i pel 
desenvolupament estratègic 
del municipi. A través del 
POUM es dissenya el futur 
del municipi pels propers 
30 anys, i actualment la 
redacció del POUM es tro-
ba en fase d’Avanç.
El nou POUM s’està redac-
tant seguint el marc de la 
sostenibilitat establert a 
l’Agenda Urbana Local i a 
l’Agenda 2030  a través de 
l’Objectiu de Desenvolupa-
ment Sostenible 5 (ODS 5): 
“Igualtat de Gènere”.
Amb la col·laboració de la 

Diputació de Barcelona i 
del Col·lectiu Punt 6, s’ha 
iniciat el projecte d’assesso-
rament tècnic per incorpo-
rar la perspectiva de gènere 
al POUM. 
A través d’aquest treball 
s’analitza la vida quotidia-
na i la mobilitat per pren-
dre consciència de la com-
plexitat de la realitat i de 
les múltiples activitats que 
realitzen les persones en el 
dia a dia. L’anàlisi es treba-
lla des de la perspectiva de 
gènere interseccional, que 
permet tenir en compte di-
ferents identitats de gène-
res, orígens, classes socials 
i diversitat funcional, entre 
d’altres. L’objectiu és obtenir 
una mirada inclusiva amb la 
diversitat de persones.
El treball de camp es va ini-
ciar durant la setmana pas-

sada i va comptar amb dues 
accions:
Visita i recorregut per tot 
el municipi de Masquefa de 
l’equip del Col·lectiu Punt 6 
a per conèixer la realitat fí-
sica i funcional del territori.
Grup de discussió amb do-
nes masquefines diverses 
(edats, sexes, orígens, di-
versitat funcional, depen-
dències), que viuen a tots 
els nuclis i barris de Mas-
quefa. A la sessió van par-
ticipar un total de 19 dones.
El resultat d’aquest treball 
permetrà la redacció d’un 
conjunt de criteris sobre la 
vida quotidiana en relació 
als equipaments, els espais 
públics, el comerç, la mobi-
litat o la seguretat que se-
ran incorporats a les estra-
tègies del POUM i els seus 
estudis derivats.

Masquefa dissenya el nou POUM 
amb perspectiva de gènere
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CALAF / LA VEU

Qui no coneix ja la 
Suu? Podem comptar 
amb els dits de la mà 

les persones que encara no 
han sentit la seva dolça veu 
embolcallada per les notes de 
l’ukelele que sempre l’acom-
panya. Aquest dissabte 20 de 
novembre a les 20.00 hores 
l’artista catalana visitarà el 
Casino de Calaf per fer-nos 
vibrar i cantar com mai.
La Suu és una de les artistes 
catalanes més seguides i es-
coltades de l’actualitat. I no 
només això, sinó que el 2020 
ha sabut demostrar la seva 
versatilitat, adaptant-se a les 
noves circumstàncies sani-
tàries i socials i essent capaç 
d’oferir formats i repertoris 
especials que l’han converti-
da en una de les artistes que 
més han tocat en plena crisi 
del coronavirus. 
El diumenge 21 de novembre, 
tindrem al grup musical Duo 
Mediterraneo a l’escenari del 
Casino. Per poder accedir a 
la sala, s’ha de presentar el 
Passaport Covid a l’entrada, 

així com seguir les mesures 
de seguretat establertes, que 
inclouen l’ús obligatori de gel 
hidroalcohòlic, l’ús de la mas-
careta, sempre que no s’esti-
gui consumint; i la distància 
de seguretat.
Per adquirir les entrades, cal 
reservar-les al telèfon 93 869 
83 77 o al 620 134 018 (Jo-
sep) o comprar-les al portal 
web www.entrapolis.com. 
També es podran aconseguir 
a taquilla des d’una hora 

Suu farà vibrar l’escenari del Casino

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

CALAF / LA VEU

Un any més, el Banc 
d’Aliments ha impul-
sat el Gran Recapte, 

una campanya de recollida 
d’aliments bàsics per aconse-
guir que les persones més ne-
cessitades rebin ajuda alimen-
tària.
Des que va començar la pan-
dèmia de la Covid-19, es va 
modi�car el format de la cam-
panya substituint la recollida 
d’aliments per les aportacions 
econòmiques. 
Per col·laborar, cal dirigir-se a 
un dels establiments que par-
ticipen en la iniciativa i fer un 
donatiu amb un import mínim 
de 3€ en pagar a caixa. 
A Calaf, els establiments ad-
herits a la campanya són: La Ve-
della, Forn de pa Fitó, Super T, 
Supermercat Prat, Condis, Co-
aliment i BonÀrea. També, es 
compta amb la participació de 
dues parades del mercat: Fruites 
Freixes i  Fruites Cristina.
Fins al proper 11 de desembre, 
també es poden fer donacions a 

través de bizum, al 33596, o bé, 
a www.granrecapteonline.com 

Fes-te voluntari!
Tot i que a causa de la pan-
dèmia l’any passat no es va 
poder disposar de volun-
taris, enguany tornaran a 
estar presents als punts de 
recollida els dies 19 i 20 de 
novembre. Els voluntaris i 
voluntàries estaran a l’entra-
da dels establiments partici-
pants per animar la clientela 
a fer donacions i informar 
sobre les diferents opcions 
de col·laboració. 
Les persones interessades a 
ser voluntàries a Calaf han de 
trucar al telèfon 627 86 02 64.

El Gran Recapte del Banc 
d’Aliments torna a Calaf
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Monòleg sense gols
FUTBOL / LA VEU

CF SOLSONA 0
CF IGUALADA 0

Els igualadins visitaven 
el camp complicat del 
Solsona. Un terreny de 

petites dimensions defensat 
per un conjunt molt lluitador 
i guerrer.
Els anoiencs volien començar 
una bona ratxa de resultats 
i des del primer moment el 
conjunt de Carlos López va 
pressionar ben amunt. Això 
feia que les sensacions fossin 
molt bones. Passaven els mi-
nuts i les bandes eren utilit-
zades pels visitants, que gene-
raven perill, però que sofrien 
amb els contracops locals i les 
jugades d’estratègia.
Al minut 23, en una bona ju-
gada de Juanpi, Joel i Arnau 
remataven en dues ocasions, 
però el porter local evitava 
el gol. Calia seguir insistir. El 
duel estava igualat i hi havia 
oportunitats per part dels dos 
equips. S’arribava al descans 

amb la sensació que si l’equip 
donava un pas endavant, el 
partit cauria pel costat visi-
tant.
A la represa, els igualadins 
van fer aquell canvi que es 
necessitava i van començar a 
assetjar la porteria visitant. El 
Solsona feia constants atura-
des de joc. No obstant, l’equip 
seguia insistint i al minut 60, 
Juanpi rematava de cap al tra-
vesser. I només un minut més 
tard, els locals es quedaven 
amb deu jugadors. S’havia 
d’apro�tar.
Després de l’expulsió, els lo-
cals es van tancar de manera 
de�nitiva i l’Igualada va se-
guir jugant i generant arriba-
des. Malauradament, entre la 
defensa del Solsona i el por-
ter, la pilota no va acabar en-
trant. Un resultat sense gols 
que no re�ectia el que s’havia 
produït al camp.
Els igualadins tenen una nova 
oportunitat per enganxar-se a 
la part alta, aquest diumenge, 
a Les Comes, a les 12h amb 
entrada gratuïta.

Nova golejada del CF Igualada femení

FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 6
UD VILADECANS 0

Nova victòria con-
tundent del primer 
equip femení del CF 

Igualada. Les blaves arriba-
ven a la jornada 9 imbatudes 
i convençudes que el duel da-
vant el Viladecans podia ser 
clau, ja que els conjunts de 
la zona alta tenien enfronta-
ments directes. Amb aquest 
plantejament, les igualadines 
volien iniciar el partit de la 
millor manera i encarrilar un 
victòria molt positiva.
Des del primer minut, el 
conjunt blau va dominar la 
possessió de l’esfèric i les ar-

ribades cada vegada eren més 
perilloses. La primera gran 
ocasió va arribar al minut 14, 
quan Pauli va de�nir de ma-
nera desviada una pilota dins 
l’àrea. Només tres minuts més 
tard era Ona qui executava 
una falta i la pilota s’estralla-
va al travesser. El gol es veia 
a prop, però no va ser �ns 
al minut 22, quan Pauli va 
deixar en safata el gol a Nai, 
que feia l’un a zero. Només 
cinc minuts més tard, després 
d’una bona jugada col·lecti-
va, Ona de�nia amb la dreta 
i feia el segon gol.
Tot i el resultat favorable, les 
jugadores de Victor Torrijos 
no van aixecar el peu en cap 
moment i al minut 38, Nai as-
sistia a Pauli que feia el tercer. 

S’arribava al descans amb un 
resultat molt positiu que s’ha-
via de rematar.
I aquesta va ser la mentalitat 
blava. Control del partit i la 
verticalitat en atac. Al minut 
57, Bernadí feia el quart. No 
obstant, qualsevol badada 
podia fer que el Viladecans 
arribés amb perill, com va 
succeir al minut 60, quan les 
visitants van disposar d’un 
penal a favor. Però davant s’hi 
trobava la Queralt que el va 
aturar sense contemplacions.
Des d’aquell moment, el duel 
no va tenir més emoció i Ona 
amb dos gols més va tancar el 
resultat �nal. Demà dissabte, 
les igualadines visitaran el 
camp de l’AEM, rival directe 
a la classi�cació.

BÀSQUET / LA VEU

CB IGUALADA 86
CB L’HOSPITALET 88

El Monbus CB Iguala-
da disputava, el passat 
dissabte 13 de novem-

bre, la 7a jornada del grup 
C-2 de lliga EBA. Els igua-
ladins venien de guanyar en 
l’anterior jornada a l’Almoza-
ra, i en aquesta ocasió tocava 
enfrontar-se al CB L’Hospita-
let, en un duel entre invictes 
�ns llavors a la competició.
El partit començava igualat 
amb un Nil Baqués impeca-

ble amb 11 dels 16 punts de 
l’equip igualadí en els primers 
7 minuts. El primer període 
s’acabava amb un 23 a 28. En 
el segon període, el joc conti-
nuaria igualat, però  a falta de 

3 minuts per marxar als ves-
tidors l’equip visitant faria un 
parcial de 0-8, marxant així a 
la mitja part amb un marca-
dor de 43-51.
El tercer període, seria un 

El Monbus CB Igualada posa contra les cordes a l’Hospitalet
període molt intens i l’equip 
local només podria reduir 
una distància de 2 punts en 
el marcador, acabant el tercer 
quart 61-67. El darrer perío-
de, a falta de 5 minuts i amb 
l’equip d’Òscar Navarro per-
dent de 10 punts, un Roger 
Pérez excel·lent va aconseguir 
portar el seu equip a l’empat 

a falta de 30 segons. Amb 
un �nal molt intens i exi-
gent i amb una falta dubtosa 
que donava dos tirs lliures a 
l’Hospitalet que va permetre 
que es posessin per davant a 
falta de 4 segons. En l’últim 
atac,  l’equip visitant s’empor-
tà la victòria amb un marca-
dor �nal de 86-88.

COPA CATALUNYA FEMENINA
20/11/21 a les 17:30h

EVENTS C.B. IGUALADA - REUS PLOMS SALLE
T’esperem al Pavelló de Les Comes VINE A GAUDIR DEL BÀSQUET!
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HOQUEI PATINS / LA VEU

IGUALADA FEMENÍ HCP 3
PHC SANT CUGAT 2

L’Igualada Femení Ho-
quei Club Patins con-
tinua sumant punts al 

sarró en un excel·lent inici de 
l’OK Lliga. Les jugadores que 
entrena Carles Marín van en-
cadenar el segon triomf con-
secutiu, el primer jugant com 
a locals, en superar al PHC 
Sant Cugat de Beto Borregan 
per un ajustat (3-2). Partit 
anivellat i amb alternatives, 
però on les locals van ser 
superiors i van tenir més en-
cert en les jugades decisives.
El primer partit de lliga a Les 
Comes va començar de for-
ma espectacular. En el pri-
mer minut de joc, la capitana 

Pati Miret pisparia una bola 
en zona de mitjos i es dirigi-
ria cap a la porteria visitant, 
on faria amb gran habilitat 
el 2-1. A partir d’aquest mo-
ment, i �ns el descans, rotaci-
ons en ambdós conjunts, i joc 
molt ben controlat per l’Igua-
lada Femení HCP, que hauria 
pogut ampliar l’avantatge.
A la represa, el joc va con-
tinuar sent força anivellat, 
amb bones intervencions 
d’ambdues porteres (Cristina 
Riba per l’Igualada Femení i 
Cristina Elie pel Sant Cugat) 
i amb opcions clares desapro-
�tades per les igualadines. 
Quan només quedaven 10 
minuts per a la conclusió del 
matx, i en una jugada em-
bolicada, la vallesana Dana 
Anton sorprenia la defensa i 
portera igualadines per fer el 

La posterior falta directa va 
llençar-la Carolina Herrera, 
precisament ex-jugadora del 
Sant Cugat, que va estavellar 
la bola en el cos de Cristina 
Elie, però el posterior refús el 
va controlar ella mateixa, va 
alçar la bola i va picar col·lo-
cant la bola al pal contrari de 
la portera. Aquesta acció va 
suposar el de�nitiu 3-2, que 
suposaria uns darrers nou 
minuts molt emocionants, i 
on les defenses i les porteres 
d’ambdós conjunts van ser 
protagonistes.
El triomf davant el Sant Cugat 
situa a l’Igualada Femení com 
un dels quatre equips que han 
guanyant els dos partits d’OK 
Liga disputats �ns ara. Per 
coe�cient de gols, les iguala-
dines són quartes empatades 
amb el Telecable Gijón, el 
Martinelia Club Patí Manlleu 
i el Club Patí Vila-sana.

Abril Marimon, tercera ju-
gadora juvenil que s’estrena 
a OK Liga enguany
Cal remarcar que en aquest 
matx va debutar amb el pri-
mer equip igualadí Abril Ma-
rimon, tercera jugadora juve-

nil que ha debutat enguany a 
OK Liga. Marimon va dispo-
sar de minuts a la segona mei-
tat del matx, conjuntament 
amb la també juvenil Gina 
Balcells, que ha participat en 
els dos partits disputats �ns 
ara pel primer equip igualadí.
Per altra banda, cal remar-
car que els sis gols aconse-
guits per les igualadines a la 
competició �ns ara han estat 
assolits per dues jugadores: 
la capitana Pati Miret i la da-
vantera hispano-argentina 
Carolina Herrera de forma 
repartida (tres cadascuna). 
Precisament Carolina Herre-
ra ha estat decisiva amb el seu 
encert golejador per derrotar 
dos dels seus exequips: Vol-
tregà i Sant Cugat. Ambdues 
jugadores es troben en el se-
lecte grup de millors goleja-

L’Igualada Femení HCP comença l’hoquei lliga 
sumant punts de tres en tres

igualadina Pati Miret obria el 
marcador amb un llançament 
per sorpresa al segon pal de 
la porteria visitant. Però l’ale-
gria duraria ben poc al con-
junt local, ja que la visitant 
Laura Porta faria l’empat a 
un, pràcticament a la jugada 
següent.
Després d’uns moments de 
domini local, d’una targe-
ta blava a la portera visitant 
i d’una falta directa i d’una 
superioritat no apro�tada per 
l’equip igualadí, el joc es va 
anivellar, �ns que ben avançat 
el primer temps la mateixa 

momentani 2-2 de rebot. En 
aquest moment el tècnic igua-
ladí Carles Marín va demanar 
temps mort i pràcticament 
a la jugada posterior la visi-
tant Txell Gimeno cometia la 
desena falta del Sant Cugat. 

dores de la competició.

El proper desplaçament, a 
la pista del Girona CH
Durant aquesta setmana 
l’equip igualadí treballarà 
per preparar el desplaçament 
a la pista del Girona, en un 
matx que es disputarà el pro-
per dissabte (20.30 hores). 
Les gironines, entrenades 
per Albert Bou -l’entrenador 
amb qui l’Igualada Femení 
HCP va certificar la perma-
nència a OK Liga la passada 
temporada- han començat 
amb mal peu a la competi-
ció, perdent els dos primers 
partits. Però, de ben segur, i 
veient el gran nivell de tots 
els equips de la millor lliga 
d’hoquei patins femení del 
món, serà un rival complicat 
per al conjunt igualadí.

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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HOQUEI LÍNIA / LA VEU

E l passat diumenge, 
el primer  equip de 
l’Igualada HL va dis-

putar un partit de lliga na-
cional Or contra AESA Uro-
loki però no van aconseguir 
el resultat esperat. Després 
de dos gols molt ràpids en 
els primers minuts, l’equip 
va anar a remolc dels rivals 
i no es va poder recuperar 
per acabar en un resultat fi-
nal de 3 - 9. Van jugar: Ori-
ol Morera (1), Marc Cano 
(1), Xavi Àlvarez (1), Jau-
me Doncel, Roger Alemany, 
Samu Ferrera, Nil Domè-
nech, Alex Cano, Albert 
Mudarra, Albert Muntadas, 
Adam Gràcia, Juli Carras-
co, Carles Santano (porter) i 
Unai Gràcia (porter). Entre-
nador: Juan Pablo Triviño.
A la tarda els dos equips sè-
niors van jugar a les Comes 
amb resultats adversos. El 
sènior B va fer un bon par-
tit contra l’AESA Uroloki B, 
que comptava amb diversos 
jugadors del lliga nacional, 
tot i que el resultat no ho 

reflectís i acabessin encai-
xant un 2 - 7. Van jugar: Ar-
nau Santano (1), Biel Segu-
ra (1), Juli Carrasco, Roger 
Mas, Carlos González, Ser-
gi Gelabert, Biel Gelabert, 
Joan Roig i Unai Gràcia 
(porter). Entrenador: Juan 
Pablo Triviño. 
Més tard, en l’enfrontament 
de lliga catalana, el sènior 
A va començar bé contra 
CHL Jujol i van arribar a 
posar-se per davant al mar-
cador però durant la segona 
part no van poder aguantar 
i van acabar perdent 3-5. 
Van jugar: Marc Cano (1), 
Roger Alemany (1), Samu 
Ferrera (1), Nil Domènech, 
Alex Cano, Albert Mudar-
ra, Jaume Doncel, Oriol 
Morera i Carles Santano 
(porter). Entrenador: Juan 
Pablo Triviño.
Una bona notícia pel club 
ha estat la selecció de dos 
dels seus jugadors per par-
ticipar en els Campionats 
d’Espanya de seleccions au-
tonòmiques. Son el jugador 
infantil Iker Jiménez i la 
portera alevina Laia Roig. 

Cap de setmana 
complicat per a
l’Igualada Hoquei Línia

HANDBOL / LA VEU

AEH LES FRANQUESES 32 
C.H. IGUALADA 28

E l Club Handbol 
Igualada va perdre 
el seu partit a Les 

Franqueses del Vallès, en 
un matx que es preveia, ja 
des de l’inici, mol compli-
cat per l’Igualada, ja que 
per diversos motius ana-
ven 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 marca-
dor. Arribat el minut 30, la 
diferència 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 poder 
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 del Igua-
lada que degut a la manca 
de jugadors per fer canvis, 
l’esgotament físic era palès 
en els anoiencs i els errors 
en els tirs a porta i les pèr-
dues de pilota eren bastant 
evidents. Al final, 32 a 28, 4 
gols amunt pels vallesans. 
El proper partit serà a Igua-
lada contra Handbol La 
Garriga, aquest dissabte, a 
les 16 h, al Pavelló Nou de 
Les Comes.

Les baixes tornen a perjudicar 
al CH Igualada

ARXIU

TENNIS TAULA / LA VEU

El CPPI va fer bons els 
pronòstics d’aquesta 
jornada i va encadenar 

la seva 3a victòria consecuti-
va a 3a nacional en la visita 
del passat dissabte a la pista 
del Ganxet de Reus.
El partit va començar amb un 
perillós 2-1 en contra, des-
prés que el �amant �txatge 
d’aquest any Manel Menal 
aconseguís la victòria, però 
ni l’igualadí Carles Contreras 
ni el manresà d’adopció Nés-
tor Troncoso van poder aug-
mentar la diferència. En la 2a 
part del partit, les coses van 
anar diferents. Manel Menal 
va tornar a fer els 2 punts i es 
manté imbatut a la categoria, 
i tant Carles com Néstor en 
uns apassionants desempats 
arribant al 5è 11 van poder 
capgirar el partit i atorgar una 
treballada victòria al CPPI 
per 2-4.
Amb aquestes 3 victòries el 
CPPI aconsegueix el liderat 

en solitari després de la der-
rota del CTT Borges a la pista 
del Nàstic de Tarragona per 
5-1. El dissabte 11 de desem-
bre a Igualada rebran el CTT 
Borges en un partit que serà 
molt important per saber qui 
opta a la primera plaça del 
grup i tindrà més facilitats 
per aconseguir plaça per la 
fase d’ascens a 2a estatal, la 
4a máxima categoria del ten-
nis taula a nivell estatal i on 
el CPPI en les últimes dèca-
des menys una vegada el 2017 
i ara sempre ha estat com a 
mínim en aquesta 4a catego-
ria. El proper partit serà a la 
pista del CTT Portell, equip 
de la Segarra que s’estrena 
en aquesta categoria aquesta 
temporada i del qual no en 
tenen gaires referències.
Pel que fa al 2n equip del 
CPPI, equip de nova crea-
ció aquesta temporada i que 
juga a la 3ª provincial B, va 
encaixar una severa derrota 
a domicili contra el poderós 
CN Sabadell per 0-6. De totes 

maneres el resultat no re�exa 
la igualtat que hi va haver en 
molts moments de l’encontre, 
sobretot en els dos partits del 
base Ricard Piñar, que amb 
una mica més d’encert ha-
gués pogut aconseguir alguna 
victòria. Ben acompanyat pel 

benjamí Joel Costa i el jove 
Biel Torrecillas. Proper partit 
diumenge vinent al camp del 
CTT Castelldefels, equip de 
la part alta de la taula.
Destacar també que els més 
joves del club, Roc Esquius i 
Joel Costa es van desplaçar a 

Terrassa dissabte al matí per 
jugar en el grup F del prome-
ses. En uns grups molt difí-
cils Roc va aconseguir una 
victòria i Joel cap, però van 
competir amb molta il.lusió 
en tots els partits en un nivell 
amb jugadors de més edat. 

Nova victòria del CPP Igualada que els situa 
com a colíders del grup
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AQUESTA 
PÀGINA
POT SER 

TEVA!

publicitat@veuanoia.cat     Tel.  621 28 50 55

Tens una botiga, comerç o ets un autònom?
           Participa en el sorteig de 
Envia les teves dades a publicitat@veuanoia.cat 

(Nom, cognoms, telèfon i sector al qual et dediques), 
amb l’assumpte “PÀGINA LA VEU”.

El guanyador s’endurà una plana de publicitat, 
per anunciar el seu negoci, valorada en 500€,

totalment gratuïta
a l’edició del 7 de gener de 2022.

Comunicarem el guanyador via XXSS i per correu 
el dia 22 de desembre de 2021

Aquest sorteig està obert a les empreses, comerços, negocis o autònoms que operin dins l’àmbit de la Comarca de l’Anoia. En base al Reglament de Protecció de Dades (RGPD, UE 2016/679 
i altres actualitzacions) el participant queda informat que LA VEU podrà utilitzar les dades cedides per a realitzar actuacions comercials, ja sigui per telèfon o per correu electrònic, en 
campanyes sectorials. En cap cas aquestes seran cedides a tercers. El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions podent exercir els drets que el RGPD 
atorga quant al tractament de les seves dades, adreçant la seva petició a publicitat@veuanoia.cat
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VÒLEI / LA VEU

Tercera victòria con-
secutiva del Dinàmic 
Sports SFA de l’Igua-

lada VC. En el partit avançat 
corresponent a la jornada 10 
i després de la victòria de la 
setmana passada contra les 
primeres del grup, aquesta 
setmana han aconseguit la 
tercera victòria consecutiva 
en un partit contra les sego-
nes classificades. Dues bai-
xes d’última hora just abans 
del partit han obligat a forçar 
el retorn a la pista de la cen-
tral igualadina Berta Pons 
i amb les jugadores Carme 
Alonso, jugadora del SFB, i 
Tània Gabarri, jugadora del 
cadet femení, que han vingut 
per reforçar l’equip per si la 
central no tenia bones sensa-
cions amb la seva recupera-
ció, han fet possible un altre 
vegada que l’equip igualadí 
sumés tres punts més i fina-
litzi la jornada en cinquena 
posició empatades a punts 
amb les quartes classificades 
i entrant de nou en la lluita 
per entrar a la fase d’ascens 
a segona catalana. Dissabte 

vinent, les igualadines s’en-
fronten a les 20h al Club Vò-
lei la Palma al pavelló de les 
Comes en un altre partit de-
cisiu per seguir el camí cap 
a la fase d’ascens i on espe-
ren seguir omplint les grades 
amb tota la afició. 

Renovació del conveni entre 
l’IVC i La Veu de l’Anoia
La Veu de l’Anoia ha renovat, 
un any més, el conveni de 
col·laboració amb l’Igualada 
Vòlei Club. A través d’aquest 
conveni, La Veu seguirà de 
manera atenta i detallada l’ac-
tualitat de l’entitat esportiva 
com resultats, classi�cacions i 
qualsevol notícia de rellevàn-
cia de l’Igualada Volei Club. 
El conveni l’han signat la di-
rectora de La Veu, Pia Prat, i 
el president de l’Igualada VC, 
Daniel González.
Per altra banda, La Veu de 
l’Anoia segueix sent el mit-
jà oficial del club, i alguns 
dels equips lluiran el logo-
tip del mitjà de comunica-
ció a la samarreta. Ho farà 
en una temporada molt es-
pecial, la del 30è aniversari 
de l’entitat esportiva.

El sènior femení de 
l’Igualada VC agafa 
velocitat de creuer

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Impressionant la trajec-
tòria del jove pilot Àlex 
Canales, de la Pobla 

de Claramunt, que amb la 
Sherco oficial s’ha procla-
mat campió estatal de trial a 
l’aire lliure a la categoria de 
TR2. Amb només 17 anys, 
Canales ha hagut de lluitar 
amb pilots amb més experi-
ència dins la categoria.
El campionat constava de 
sis trials; Arteixo, La Foz de 
Morcín, La Pobladura de las 

Regueras en dues ocasions, 
Olvan i Aitona. En cap dels 
sis trials l’anoienc Àlex no 
ha baixat del podi, tercer a 
Arteixo, segon a La Foz de 
Morcín i quatre victòries 
consecutives en les darreres 
proves del campionat. Me-
rescut, i molt, el seu extraor-
dinari campionat conquerit.
En aquest trial disputat pels 
voltants de la lleidatana po-
blació d’Aitona, a més del 
triomf d’Àlex Canales, tercer 
lloc de Sergio Ribau del Pie-
ra Scan i dotzè el pilot txec 

del Piera Scan, Richard Kuta, 
amb Beta Trueba que ha par-
ticipat en aquesta categoria 
ja que en el darrera ja s’havia 
proclamat campió a Junior.
A la categoria Junior, sego-
na posició de Marc Piquer 
amb GasGas del Piera Scan. 
A Cadet 125, seté lloc d’Ar-
nau Maura amb Beta True-
ba del Piera Scan. A la ca-
tegoria Cadet, quart Bernat 
Vendrell amb Beta Tueba 
del Piera Scan i també del 
mateix club Àlex Medinyà 
amb TRRS.

Àlex Canales es proclama campió 
d’Espanya de trial després de guanyar 
a Aitona

ESQUAIX / LA VEU

E l circuit professional 
d’esquaix PSA se-
gueix tornant poc a 

poc a la normalitat i la ma-
joria de torneigs previstos 
s’estan completant a mesura 
que els indicatius de la pan-
dèmia milloren.
A Noruega s’hi va desplaçar 
el petit dels Jaume per jugar 
el Capra Baerum Open a la 
capital escandinava.
L’anoienc, que anava de cap 
de sèrie, va poder estalvi-
ar-se la primera ronda prè-
via i en la ronda de vuitens 
es va desfer de l’anglès Si-
mon Herbert per 11-6, 11-
7, 11-6. A a quarts de final, 

duríssim partit davant Max 
Lee de Hong Kong, 17è mi-
llor jugador del món abans 
de la pandèmia guanyant-lo 
per 8-11, 8-11, 11-6, 11-7, 
11-9. A semis, victòria 11-
6, 11-9, 11-5 davant de Cho 
Him Wong, també de Hong 
Kong, però a la gran final 
va patir una derrota davant 
l’egipci Mohamed Elsirty 
per un renyit 11-7, 8-11, 
9-11, 8-11.
La Propera parada serà a 
Brno (Eslovàquia) aquesta 
setmana i d’allà a Malàisia 
on jugarà un torneig 50k a 
Kuala Lumpur per enlla-
çar amb els mundials per 
equips que es celebraran a 
la mateixa localitat.

Bernat Jaume queda sotscampió al torneig d’Oslo
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ATLETISME / LA VEU

L ’atleta del CAI Petro-
miralles, Roger Súria, 
es va imposar diu-

menge al matí en categoria 
Sub-20 al 23è Cros Ciutat de 
Girona, que va comptar amb 
una considerable participa-
ció en ser la  3a prova pun-
tuable per al G.P. Català de 
Cros de la FCA, en les cate-
gories Sub-16, Sub-18 i Sub-
20. Hi participaren 8 atletes 
del CAI  Petromiralles, amb 
una molt destacada actuació 
global. 
Roger Súria era el guanyador 
en  Sub-20 amb 18’42” per 
cobrir els 6.320 m. de cursa, 
en la qual va ser desqualifi-
cat Yassin Kniya.
Carla Bisbal era 5a en Sub-18 
amb  17’20”, sobre 4.740 m. 
de cursa.
Carla Alemany era 6a, tam-

bé en Sub-20 amb un temps 
de 27’11”, sobre 6.320 m. de 
cursa conjunta amb les Ab-
solutes femenines, prova do-
minada per Michelle Flipo 
(G.E.i E.G.) amb 22’02”.
Oriol Alonso era  14è en Sub-
16 amb  10’14”, entrant 32è 
Guim Gabarró amb  10’57”, 
sobre 3.160 m. de cursa.

L’atleta del CAI Roger Súria, 
guanyador Sub-20 al Cros de Girona

Jan Solà era 23è en categoria 
Sub-18 amb 15’27”, entrant 
37è Joel Hernàndez amb  
17’16” per cobrir els 4.740 
m. de cursa.
La prova Promesa/Sènior 
masculí era dominada per 
Boubacar Sabaly (Lloret/
La Selva) amb  24’37”, sobre 
8.550 m. de cursa. 

ATLETISME / LA VEU

Un gest de l’atleta del 
Club Atlètic Iguala-
da, Hamza Zeroual, 

de 15 anys, ha estat circulant 
de forma viral en l’àmbit de 
l’atletisme aquest cap de set-
mana. El jove igualadí com-
petia en la �nal dels 3.000 
obstacles del Campionat de 
Tardor de Catalunya de Pro-
moció i anava en tercera po-
sició quan s’iniciava la recta 
�nal i s’havia de superar l’úl-
tim obstacle. Va ser preci-
sament en aquest punt que 

l’atleta que anava en sego-
na posició, Nil Garcia, es va 
entrebancar i va caure a ter-
ra. L’esportista del CAI, que 
anava just darrere, va ajudar 
a aixecar-lo, amb un gest de 
molta esportivitat. Però no 
només això, sinó que Zeroual 
va cedir el seu lloc de nou a 
Nil Garcia, fet molt aplaudit 
per tot el públic assistent a 
l’estadi Lluís Serrahima de 
Barcelona. Els dos atletes van 
fer els últims metres junts, 
agafats, i Zeroual va acabar 
en tercera posició i pen-
jant-se la medalla de bronze.

El gest d’esportivitat 
de Hamza Zeroual rep 
elogis de totes bandes

GIMNÀSTICA / LA VEU

Aquest diumenge 14 
de novembre el CG 
Ballerina es va despla-

çar a Sant Feliu de Llobregat 
per participar a la fase �nal 
de conjunts on les gimnastes 
�nalitzarien aquesta tempora-
da, mostrant i gaudint per úl-
tim cop de l´exercici d’aquesta 
temporada.
Les representants del club 
en aquesta jornada van ser el 
conjunt aleví IV amb els seus 

dos exercicis i el conjunt juni-
or V.
El conjunt aleví IV format 
per Lucía Rodríguez, Carlota 
Ranchal, Claudia Pérez, Abril 
Quintana i Èlia Muñoz van 
sortir a pista a gaudir i van 
realitzar uns exercicis molt ex-
pressius i ben executats. Van 
aconseguir el títol de Campi-
ones de Catalunya en els dos 
exercicis, el de 5 pilotes i el de 
mans lliures.
El conjunt Junior V format per 
Jana Pérez, Ainara Busquets, 

Berta Tiana, Júlia Rodríguez i 
Martina Quintana, van acon-
seguir una merescuda setena 
posició amb el seu exercici de 
cèrcols, un exercici molt dinà-
mic.
Amb aquesta competició, les 
nostres anoienques de conjunt 
�nalitzen la seva temporada, 
una temporada brillant i ple-
na de superació. Des del Club 
feliciten al Cos Tècnic i gim-
nastes per la seva superació i 
el seu esforç i les animen a se-
guir lluitant pels seus somnis.

El Club Gimnàstica Ballerina es 
proclama campió de Catalunya

199
389

€
Pàrquing gratuït
pels nostres clients.

FINANÇAMENT A 12 MESOS SENSE INTERESSOS

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

FINANÇAMENT 12 MESOS SENSE INTERESSOS

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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CURSES DE MUNTANYA / 
MARC VERGÉS

Marc Ollé Berna-
des va guanyar ara 
fa tres setmanes 

el Campionat de Catalunya 
d’UltraTrails. L’esportista 
igualadí va tornar l’any pas-
sat a casa després de treballar 
a Anglaterra els últims anys. 
Amb el retorn a Catalunya, els 
resultats esportius han notat 
una millora signi�cativa. Fem 
un repàs amb ell de la darrera 
temporada.

Has tingut grans resultats 
aquest any.
La veritat és que m’ha anat 
molt bé. Vaig ser el primer 
català i 37è a la general en 
acabar la UltraTrail del Mont-
blanc [170 km], que és l’ultra 
amb més prestigi del món. Em 
veia envoltat de gent que es 
dedica a això i jo no, que soc 
enginyer, i em va donar força 
repercussió.
A més, del Campionat de 
Catalunya i l’Ultra del Mont-
blanc, he fet un parell més de 
curses de llarga distància, Bas-
tions, on vaig guanyar, i també 
vaig participar a la Gran Trail 
Aneto-Posets, on vaig quedar 
segon i no m’ho creia ni jo.

Així que estic molt content, ja 
que les quatre ultratrials que 
he fet m’ha anat molt bé. 

Ara fa un any ja vas comen-
çar a demostrar el teu po-
tencial amb la travessa per la 
Porta del Cel...
Sí, i en tinc el millor registre fet 
en condicions hivernals (no 
era hivern astronòmicament 
parlant però hi havia 1,5m de 
neu i feia molt fred). Feia anys 
que tenia ganes de fer-la, per 
estima i respecte a la munta-
nya. Eren 65 km i 6.000 km. 
de desnivell que vaig poder fer 
amb 17 hores i mitja. Hi vull 
tornar a l’estiu per intentar fer 
el rècord en aquesta època de 
l’any també.

Corres en altres distàncies 
més enllà de les ultres?
Sí, de fet em diuen que soc un 
tot-terreny, competeixo amb 
totes les distàncies. He partici-
pat en la Copa Catalana, amb 
curses de dues o tres hores, on 
aquest any hi havia un nivell 
molt alt, i he acabat fent quart 
de la classi�cació. 
I a més també he competit 
en quilòmetre vertical. Vaig 
començar pensant sobretot a 
nivell entrenament però m’ha 
agradat bastant i al �nal també 

Marc Ollé Bernades: “En una ultra, tant el primer com l’últim 
en arribar guanyen”

he fet un bon resultat, cinquè, 
a la Copa Catalana de Quilò-
metre Vertical. M’ha bene�ci-
at molt a nivell �siològic.

Competir en diverses dis-
tàncies et serveix també per 
trencar rutines?
Sí, a mi m’agrada la muntanya 
en general. Per exemple tam-
bé vaig participar la VolCat en 
BTT  o altres anys he competit 
en raquetes de neu. A l’hora 
de plantejar-me la tempora-
da sempre decideixo primer 
quines ultres vull fer, perquè sí 
que requereixen una prepara-
ció més especí�ca, i llavors in-
tento compaginar el calendari 
amb altres curses curtes.

Què és allò que et motiva per 
seguir entrenant? Segur que 
hi ha dies que es fa compli-
cat...
No m’entreno per dedicar-me 
això. Per exemple, sé que si 
vaig a una cursa en què tam-
bé hi vagi en Kilian Jornet, 
aquella no la guanyaré. I altra 
gent que s’hi dedica. El que 
realment em motiva és la llui-
ta contra mi mateix. El que sí 
que tinc clar és que soc engi-
nyer, és allò a què em dedico 
i sempre he posat per davant 
el meu nivell acadèmic i pro-
fessional abans que l’esportiu. 
És per això que el meu nivell 
de forma al llarg dels últims 15 
anys ha anat oscil·lant segons 
les meves condicions perso-
nals i professionals. Aquest 
any, que ja he tornat a Iguala-
da i tinc una feina més “nor-
mal” [abans treballava en un 
equip de Formula 1 a Angla-
terra] que m’ha permès tenir 

aquest augment de rendiment 
en el darrer any. 
Anar a entrenar, però, no em 
fa mandra, de fet noto que em 
va molt bé per esbargir el cap. 
No em suposa un sacri�ci.

L’exigència mental a l’hora 
de fer una ultra és molt gran, 
no?
Sí, per això crec que tant el 
primer com l’últim en arribar 
han guanyat. Tant un com l’al-
tre estan als seus límits.
Quan corres una ultra mai 
pots pensar en acabar, perquè 
pararies boig. No només són 
les hores que en principi cor-
reràs, sinó els imprevistos que 
poden sorgir. Jo en algunes he 
arribat a patir molt, perquè 
han sortit controvèrsies, però 
m’ho prenc com la vida, si surt 
un contratemps intento tro-
bar-hi una solució. Que tardo 
dues hores més en arribar? 
Doncs prefereixo arribar tot i 
que hagi de patir molt, molt i 
molt que no pas no arribar. 

Tens alguna tècnica en espe-
cial?
Hi ha gent que escolta músi-
ca, però jo no ho faig. En tinc 
prou mirant el paisatge, escol-
tant-lo, pujar, baixar. Tot això 
ja em dona su�cient energia 
com per anar tirant.

Tens plani�cada ja la prope-
ra temporada?
Encara ho tinc bastant a l’aire, 
però segurament faré el Cam-
pionat d’Espanya d’Ultrama-
rató, que es fa al març a An-
dalusia. També em faria gràcia 
anar a la Lavaredo UltraTrail, 
a la part italiana dels Alps. I 

encara he de decidir les altres 
que voldria fer. Encara és una 
mica aviat, �ns aquesta setma-
na no ha sortit el calendari de 
la Federació espanyola, el de la 
Catalana encara no s’ha publi-
cat... estem a l’expectativa.

Ho comentaves abans, �ns fa 
poc treballaves com a engi-
nyer a la Formula 1. El trail 
i la Formula 1 semblen a pri-
ori dos mons totalment opo-
sats. 
La F1 és el glamur, un esport 
més de ciutat. Però jo no hi 
era només perquè m’agradés 
l’esport de motor, que també, 
sinó perquè com a enginyer 
sempre he volgut treballar al 
lloc on hi hagués la millor tec-
nologia del món. I més enllà 
de la indústria aeroespecial, la 
Formula 1 és aquest lloc, amb 
pressupostos pràcticament il-
limitats. Com un jugador de 
futbol vol jugar al Barça, l’ob-
jectiu d’un enginyer és estar a 
la Formula 1. 
Ara, però, preferia tornar i he 
començat a fer un doctorat, 
que serà la meva feina en els 
propers tres anys.

Tot i l’exigència professional 
d’aquests anys a Anglaterra, 
seguies entrenant i compe-
tint.
Sí, per molt que Anglaterra si-
gui un país força pla, intentava 
entrenar de manera e�cient. 
La meva entrenadora (GGM 
Solucions Esportives) em pre-
parava adaptant-me a les me-
ves circumstàncies, sabent que 
no podria guanyar, però l’ob-
jectiu sempre era acabar sense 
fer-me mal. I així va ser.
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AUDIOVISUALS / LA VEU

E l Zoom Festival Inter-
nacional de Contin-
guts Audiovisuals de 

Catalunya inaugurarà la seva 
19a edició amb l’estrena ex-
clusiva d’una coproducció de 
TV3 i La Drecera producci-
ons, El Metralla, ambientada 
en la Guerra Civil del 1936 
i protagonitzada per Joan 
Pera i Roger Pera. És la pri-
mera vegada que pare i fill 
comparteixen un projecte 
cinematogràfic. Amb aques-
ta projecció, el Zoom Festi-
val donarà el tret de sortida 
a una edició que se celebrarà 
fins al diumenge 28 de no-
vembre a Igualada i online.
El film El Metralla narra la 
història de mossèn Joan (in-
terpretat per Joan Pera) i el 
Metralla (Roger Pera), dos 
personatges antagònics que 
es veuen obligats a passar 
bona part de la Guerra Ci-
vil Espanyola amagats a les 
mateixes golfes, a casa de la 
Pepeta. Aquesta parroquiana 
protegeix i alimenta el mos-
sèn i el milicià comunista. 
En tots aquests anys només 
rebran la visita de l’Aurora, 
una antiga companya del 
Metralla, que fuig a l’exili. 
L’odi, el recel i les diferències 
desapareixen amb els mesos, 
fins al punt d’arriscar la vida 
l’un per l’altre. L’absurditat 
de la guerra queda en evi-
dència en aquesta comèdia 
sincera i humana. 

Lliurament del Premi d’Ho-
nor a Joan Pera
La pel·lícula es podrà veure 
en la inauguració del festival 
el dimarts 23 de novembre 
al Cine Ateneu d’Igualada, 
a dos quarts de 9 del vespre. 
A més de l’estrena d’aquest 
projecte de ficció amb guió i 
direcció de Jordi Roigé, que 
es podrà veure properament 
a TV3, la inauguració del 
certamen comptarà amb el 
lliurament d’un dels Premis 
d’Honor Zoom 2021 al pro-
tagonista del film, Joan Pera. 
La resta de guardons es lliu-
raran en la gala de cloenda, 
el dissabte 27 de novembre al 

Teatre l’Ateneu (21.30h). Les 
entrades es podran comprar 
online, al preu de 4 euros.
Així mateix, la 19a edició 
del Zoom Festival fa públi-
ques les 48 produccions que 
participen a la Secció Oficial 
del festival, que enguany in-
corpora una nova categoria 
de Videojocs. S’han escollit 
d’entre un total de 130 con-
tinguts inscrits, provinents 
de 16 països. Diverses pro-
duccions es podran veure per 
primer cop a Catalunya du-
rant el festival, com són totes 
les que s’han seleccionat a la 
categoria de Ficció, i també 
les produccions internacio-
nals de les altres categories: 
Entreteniment, Informatius i 
Esports, i Cultura.
Entre els continguts que op-
ten als Premis Zoom 2021 
també hi ha èxits d’audièn-
cia, com les produccions de 
la BBC Three Families i Help. 
La direcció del certamen ha 
tingut en compte la qualitat 
dels continguts i l’originali-
tat dels formats a l’hora de 
fer-ne la selecció, i també ha 
analitzat els valors socials de 
les produccions, així com la 
incorporació d’innovacions 
tecnològiques i si tenen els 
joves com a públic objectiu. 
Els programes, documen-
tals, sèries i pel·lícules se-
leccionades que opten a ser 
premiats ja es poden con-
sultar a la web del festival 
www.zoomfestival.org.

Dimarts s’inaugura la 19a edició del Zoom Festival de 
Continguts Audiovisuals de Catalunya
El Zoom Festival s’inaugurarà amb l’estrena del �lm El Metralla, coproduït per TV3 i protagonitzat per Joan Pera i Roger Pera

48 produccions participen 
a la Secció Oficial 
En la categoria de Ficció, 
competeixen nou producci-
ons, totes estrenes a Catalu-
nya. Les catalanes El Metra-
lla (2021) i Berenàveu a les 
fosques (2021), d’àmbit na-
cional Un mundo para Ju-
lius (2020) i la balear Fúria
(2021) i les internacionals  
Help  (2021), Three families
(2021), Carosello Caroso-
ne (2021), Cloister (2021) i 
Exit (2020).
En la categoria de Cultura, 
el Zoom Festival ha selec-
cionat deu produccions: 
Revolució 4.0 (2021), Hel-
vètica (2020), Gent de mer-
cats (2020), Retrats (2020-
2021), Iñaki y… el sexo en 
el futuro (2021), El conden-
sador de fluzo (2021), Danz
(2020), 5G. The speed of 
wave (2021), Off the distan-
ce (2021), i Unis par la dan-
ce (2020).
En la categoria d’Entreteni-
ment, hi ha un total de 12 
produccions audiovisuals 
seleccionades: el concurs 
Cover (2020), el talent show 
A2veus (2021), Canvi de xip
(2021), el programa d’hu-
mor d’Andreu Buenafuen-
te i Berto Romero Nadie 
sabe nada (2020), El Grupo
(2020), Obrim Fil (2020), 
el show BSO con Emilio 
Aragón (2021), Operació 
Paki (2020); Radio Gaga 
(2020), el concurs El Ca-

zador (2020), Una historia, 
una canción (2021), i The 
Vets – Rescuers with a he-
art / Emergency: the patient 
collapses! (2020), producció 
alemanya sobre veterinària.
Pel que fa a les produccions 
de la categoria d’Informa-
tius i Esports, s’han selecci-
onat: el documental espor-
tiu Messi, el desè art (2021), 
Gen Playz (2021), The di-
agnosis: Covid-19 (2021), 
Dones en pandèmia (2020), 
i el magazín esportiu En joc
(2020), l’especial informa-
tiu La España vaciada (25 
de juny del 2021) i el docu-

mental El abismo libio, Do-
cumentos TV (2021).
Pel que fa a la nova catego-
ria de Videojocs, el Zoom 
Festival n’ha seleccionat 
deu, la majoria creacions 
independents d’empreses 
catalanes: Steam Highway-
man (2021), Tamite (2021), 
A Tale of Paper (2021), Die 
After Sunset (2021), Galac-
tion (2022), Hell of an Of-
fice (2022), Here Be Dra-
gons (2020), CodedArena™
(2021), Sword of the Necro-
mancer (2021) i per últim 
Crash Bandicoot: on the 
run! (2021).

Tornen les Zoom Class a 
Igualada i online, del 24 al 
26 de novembre. Recullen 
les experiències de produc-
ció d’alguns dels continguts 
que participen a la Secció 
O�cial del Zoom Festival 
Internacional de Continguts 
Audiovisuals de Catalunya, 
certamen que enguany arri-
ba a la 19a edició obrint-se a 
nous públics, nous formats 
i nous continguts com els 
videojocs, que s’incorporen 
per primer cop a la Secció 

O�cial.
Les Zoom Class són activi-
tats dirigides a universitats, 
escoles i centres d’estudis 
d’audiovisuals i professio-
nals del sector. Les sessions 
seran moderades pel pe-
riodista, productor i col·la-
borador de diferents espais 
televisius i radiofònics Da-
vid Àvila, que actualment 
dirigeix i presenta l’espai 
de temàtica LGTBIQ+ “Ja 
m’entens” al web de Catalu-
nya Ràdio.

Tornen les Zoom Class 
impartides per professionals 
del sector audiovisual

La metralleta (categoria Ficció)

A2Veus (cat.Entreteniment) Danz (cat.Cultura)

Messi, el desè art (cat.Esport) Die After Sunset (cat.Videojocs)
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Aquest diumenge 21 de 
novembre, es durà a 
terme l’acte de lliura-

ment dels XXVI Premis Ciutat 
d’Igualada al Teatre Municipal 
Ateneu. Un guardó que es va 
crear l’any 1996 per agrupar 
els premis existents a la ciutat.
L’acte de lliurament és obert al 
públic i s’iniciarà, tal i com està 
anunciat, a partir de 2/4 de 12 
h del migdia. Durant l’acte es 
donarà a conèixer el veredic-
te dels premis següents: Art 
Digital Jaume Graells; Com-
posició Musical Paquita Ma-
driguera; Compromís Social 
i Cívic Mn. Còdol; Disseny 
Gaspar Camps (premi disseny 
en complements de moda i 
joieria i moda); Fotogra�a 
Procopi Llucià; Poesia Joan 
Llacuna, investigació Jaume 
Caresmar i el Premi d’Honor 
Ciutat d’Igualada a la trajectò-
ria en l’àmbit cultural.
Enguany la participació ha 
estat d’un total de 111 parti-
cipants. La participació més 
alta ha estat al premi de poesia 
amb un 58% del total, seguit 
de Fotogra�a 28% i Art di-
gital 11%. Els premis Ciutat 
d’Igualada són possibles grà-
cies a la implicació de totes les 
persones que formen part dels 

diferents Jurats i les entitats i 
empreses com CEINA amb La 
Renda Urbana i la Fundació 
Sant Crist d’Igualada, amb el 
patrocini econòmic del premi 
d’Art Digital Jaume Graells i 
el premi al Compromís Social 
Mossèn Josep Còdol, respecti-
vament. Cal destacar també el 
suport organitzatiu de l’Agru-
pació Fotogrà�ca d’Igualada, 
de l’Ateneu Igualadí, de l’en-
titat disseny=igualada, i del 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada en el premi d’in-
vestigació Jaume Caresmar i 
el premi dr. Joan Mercader. 
També fan suport als premis 
els diferents equipaments 
municipals com l’Escola Mu-
nicipal d’Art Gaspar Camps, 
l’associació Disseny Market i 

l’Escola Conservatori Munici-
pal de Música d’Igualada. Una 
convocatòria transversal que 
serveix per potenciar i reco-
nèixer la creativitat, la recerca 
i les propostes de caràcter so-
cial.

Records pòstums
També hi haurà un moment 
per al record pòstum de qua-
tre �gures rellevants en l’àmbit 
cultural que ens han deixat el 
darrer any: Milós Gras, una es-
cultora i ceramista igualadina 
de prestigi internacional, que 
va exposar la seva obra arreu 
del món; Hermini Pla, escul-
tor de peces de xocolata, va ser 
el creador i dibuixant del logo 
de l’Igualada Hoquei Club, 
agitador cultural i enamorat 

Aquest diumenge s’entreguen els 26ens Premis Ciutat d’Igualada, 
al Teatre Municipal Ateneu

de la seva ciutat, va realitzar la 
coca més llarga del món, va fer 
baixar el llaminer del sostre de 
la pastisseria per convertir-lo 
en una bonica escultura que 
va situar al carrer sant Magí 
perquè tots els igualadins la 
poguessin gaudir. També es 
tindrà un especial record per 
la Victòria Gual, �lòloga i pro-
fessora, va traduir al català de 
l’anglès obres tant destacables 
com “Contes de Canterbury”, 
de Geo�rey Chaucer (Qua-
derns Crema, 1998), “Viatges 
de Gulliver”, de Jonathan Swi� 
(Adesiara, 2015) entre d’altres, 
i �nalment, Pius Morera Prat, 
que des de molt jove es va sen-
tir atret per la literatura i la 
poesia. El 1965 rebia el premi 
Amadeu Oller de poesia amb 
“Un mocador d’herbes per a 
jòquers”. El més rellevant de 
l’activitat cultural i política del 
Pius a Igualada és que va ser 
cofundador del grup Laceta-
nia, fundat el 1960 i guiats per 
Mn. Antoni Pous, conjunta-
ment amb altres joves. Poste-
riorment, es va dedicar en cos 
i ànima a la poesia, i va posar 
en marxa la iniciativa de fer 
un programa de radio “Apara-
dor de Poesia”, a Sant Vicenç 
de Montalt, destinat a divul-
gar la poesia, donant a conèi-
xer la obra de molts poetes del 

moment, amb un total de 370 
programes.
Durant l’acte hi haurà l’actua-
ció de Lia Sampai (Barcelona, 
1995) acompanyada del gui-
tarrista i arranjador Adrià Pa-
gès presentaran el seu treball 
“Amagatalls de llum”, des
de la senzillesa i la complicitat 
construeixen relats que abra-
cen el món personal i el social, 
tot davallant en els racons més 
íntims i fràgils. La presentació 
de l’acte anirà càrrec de Mont-
se Sanou, i Xavi Dàvila.

Premi d’Honor per a Maria 
Àngels Gual
El Premi d’Honor Ciutat 
d’Igualada enguany ha estat 
atorgat a Maria Àngels Gual 
Aribau, fundadora i primera 
directora de l’Escola Munici-
pal d’Art Gaspar Camps.
En aquesta edició ens visiten 
les ciutats agermanades amb 
Igualada, l’Alcalde de Mont-
luçon (França); Guimaraes 
(Portugal); Lecco (Itàlia) i 
Aksakovo (Bulgaria) L’acte és 
gratuït i obert al públic, però 
cal obtenir entrada al por-
tal www.tiquetsigualada.cat 
També es pot seguir l’acte en 
directe pel canal de YouTube 
de l’Ajuntament d’Igualada 
https://www.youtube.com/
user/ajuntamentIGUALADA

CINEMA / LA VEU

El director, productor i 
guionista de Capellades, 
Oriol Estrada, serà reco-

negut, el dijous 25 de novem-
bre, amb el Premi Joan Poch de 
Mallerich, en reconeixement a 
la seva trajectòria professional. 
El guardó, que arriba a la sete-
na edició, es lliurarà en el marc 
del 19è Festival Internacional 
de Ficció Televisiva & Formats 
Zoom.
El premi té com a objectiu 
fomentar l’actitud creativa, la 
recerca ideològica i la quali-
tat humana dels professionals 
d’Igualada o l’Anoia vinculats 
al sector audiovisual. La Fun-
dació Mallerich, promoguda 
pel productor igualadí Paco 
Poch, atorga el reconeixe-
ment en memòria de Joan 
Poch, pioner del tèxtil amb 
la marca Mallerich que du-
rant tota la seva vida va fer 
d’aquests valors un referent. 

El jurat d’aquest any ha es-
tat format per: Martí Marsal, 
Núria Cañamares, Francina 
Vidal i el premiat en la darre-
ra edició, Miquel Segura.
Els premiats en les diferents 
edicions han estat: Josep M. 
Cunillés, Lloll Bertran, Jordi 
Castelltort, Cine Club Ate-
neu, Llorenç Miquel i Miquel 
Segura. El guardó compta 
amb un consell assessor que 
s’amplia any rere any, ja que 
s’hi adhereixen els premiats i 
els membres del jurat de cada 
una de les edicions. Així, en-
guany conformen el consell 
assessor: Pere Prat, Antoni 
Zamora, Lloll Bertran, Eulo-
gi Doménech, Ernestina Sa-
barich, Ramon Enrich, Jordi 
Comellas, Josep Aribau, Al-
bert Rabassa, Antoni Dalmau, 
Pep Valls, Pere Carles, Josep 
M. Cunillés, Roser Rubí, Josep 
Mª Vives, Maria Poch, Jordi 
Còdol, Jordi Castelltort, Fran-
cina Cirera, Xavier Ribera, 

Joan Millaret, Marina Iglesias, 
Joan Francesc Fitó, Sebastià 
Carles, Cristina Lladó, Maria 
Enrich, Marc Farreras i Llo-
renç Miquel.
L’acte tindrà lloc el dijous 25 
de novembre a les 8 del vespre 
a la sala de cinema de l’Ate-
neu Igualadí i comptarà amb 
la presència del guardonat, el 
jurat i membres de la Funda-
ció Mallerich. El guardó con-
sistirà en una obra original del 
pintor i escultor Gabriel Poch 
Sabarich.

Trajectòria professional 
d’Oriol Estrada
Oriol Estrada va néixer el 27 
de desembre de 1983. Natural 
de Capellades, ha desenvolu-
pat una gran part de la seva 
carrera professional a la Repú-
blica Dominicana.
El 2009 es va graduar en l’es-
pecialitat de direcció a la Es-
cuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de 

los Baños. Durant aquesta eta-
pa, va realitzar el curtmetratge 
Lejos (2010), que es va poder 
veure en nombrosos festivals 
internacionals.
A partir de 2014 va començar 
a codirigir amb la seva com-
panya, Natalia Cabral, rea-
litzadora, les seves creacions 
cinematogrà�ques. Junts van 
realitzar el �lm documental 
Tú y yo, estrenat al festival suïs 
de cine documental Visions 
du Réel. La pel·lícula va ser 
premiada en diversos certà-
mens. El seu segon documen-
tal, El sitio de todos los sitios, 
es va estrenar al Festival Inter-
nacional de Cine Documental 
d’Amsterdam i a Espanya, al 
Festival de Cine de Màlaga. 
El treball va ser catalogat com 
una de les 25 millors pel·lícu-
les llatinoamericanes de 2017 
per l’organització Cinema Tro-
pical.
El 2018 l’Oriol Estrada i la 
Natalia Cabral van portar a 

la pantalla el llargmetratge de 
�cció Míriam miente, prota-
gonitzat per les joves actrius 
debutants Dulce Rodríguez i 
Carolina Rohana. El �lm es va 
estrenar a la Secció O�cial del 
53è Festival Internacional de 
Cine de Karlovy Vary, on va 
rebre una menció especial del 
jurat ecumènic.
El seu darrer treball es titula 
Una película sobre parejas, on 
ell i la seva companya, jun-
tament amb la seva �lla Lia, 
s’interpreten a sí mateixos en 
un relat que combina realitat 
i �cció. El �lm es va estrenar, 
el 2021, al Festival de Cine de 
Roma i a Espanya, al de Gi-
jón. L’obra ja ha rebut diver-
sos reconeixements, com el 
premi a la millor pel·lícula 
atorgat pel sindicat francès 
de la crítica cinematogrà�ca, 
a més d’una menció especial 
del jurat per la interpretació 
al Festival de Cine Llatinoa-
mericà de Biarritz.

El cineasta capelladí Oriol Estrada, reconegut amb el Premi
Joan Poch de Mallerich
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La Maria Queralt Martí és 
la directora de l’Escola 
Conservatori Municipal 

de Música d’Igualada i amb ella 
i amb el Joan Vila, el secretari 
acadèmic, hem parlat sobre 
aquesta escola de la ciutat on 
una munió de nens i joves cur-
sen els seus estudis musicals i 
per la qual han passat músics 
de renom. Aquests dies, en què 
se celebra Santa Cecília, patro-
na de la música, és un bon mo-
ment per conèixer una mica 
millor què es fa en aquest espai 
educatiu.

Què és l’ECMMI?
Maria Queralt: És un espai que 
aglutina l’Escola de Música i el 
Conservatori de Grau. L’Escola 
és més oberta i el Conservatori 
ofereix els estudis reglats. En 
conjunt som un centre d’en-
senyament i un espai cultural 
que intentem que arribi al mà-
xim de gent possible.

Quina és la història de la ins-
titució?
Joan: L’Escola va començar el 
1921 a l’Ateneu -aquest any ce-
lebrem els 100 anys- tot i que 
abans a l’Ateneu ja hi havia ha-
gut classes de música. La Junta 
de l’Ateneu, l’any 1921, vol im-
plementar estudis musicals de 
qualitat i contracten Manuel 
Borgunyó, un pedagog amb 
una certa anomenada, que va 
aportar una pedagogia molt 
innovadora dels estudis mu-
sicals. Va estar a Igualada �ns 
el 1931 i durant aquesta etapa 
va ser tot un revulsiu, aplicant 
nous mètodes que posterior-
ment van ser seguits per molts 
altres mestres i pedagogs tant 
catalans com estrangers. A 
part, com a activista cultural, 
va crear el Cor de les Escoles 
de l’Ateneu, el Cor d’adults, va 
dirigir els cors de clavé d’Igua-
lada, va organitzar cicles de 
concerts...
Després del Manel Borgunyó 
ja va venir l’etapa del Joan Just, 
de qui ara porta el nom el con-
servatori. El mestre Just, tot 
i l’època de la Guerra Civil, a 
més de dirigir l’escola va ser 
un activista cultural, fundant 
la Schola Cantorum que poste-
riorment es va ampliar amb la 
Coral Mixta. Al mestre Just se’l 
recorda per la seva bonhomia i 
casa seva sempre era oberta a 

alumnes que fora de les classes 
hi anaven a tocar o a escoltar 
música. El mestre Just va morir 
al conservatori, fent classe.
Després d’ell hi ha un període 
incert en el conservatori. Sem-
pre hi havia hagut intervenció 
de l’Ajuntament, en forma de 
subvencions però �ns fa ben 
poc que el conservatori no és 
municipal. Durant aquesta 
època es va crear un patronat 
que va haver de buscar director 
i va ser nomenat Josep Maria 
Oriol, que havia estat deixeble 
de Borgunyó i del mestre Just. 
El senyor Oriol va ser direc-
tor �ns a la seva jubilació. En 
aquella època el conservatori 
d’Igualada era una �lial del 
Liceu de Barcelona on es po-
dien presentar els alumnes als 
exàmens lliures i alguns dels 
professors del Liceu venien a 
fer classes a Igualada. L’Ajun-
tament d’Igualada cada vegada 
s’hi va anar implicant més i es 
va convertir en Conservatori 
de Grau elemental. Després 
d’ell el va substituir el seu �ll, 
Josep Maria Oriol, que al cap 
dels anys va cedir el pas a Te-
resa Roig.
Paral·lelament, durant aquests 
anys la Coral els Verdums, 
presidida aleshores per Anto-
ni Castells, va apostar per un 
ensenyament musical diferent 
al que es feia al Conservatori, 
seguint el model pedagògic 
Irineu Segarra, que va atraure 
molta gent. Durant un temps a 
Igualada hi va haver el Conser-
vatori de l’Ateneu i l’Escola de 
Música d’Igualada. Va ser en 
aquesta època que el Conser-
vatori i l’Escola van estar ubi-
cats a les antigues casernes de 
darrere la Policia Nacional, al 
carrer Milà i Fontanals.
Tant el Conservatori com l’Es-
cola de Música van veure que 
si avançaven per separat seria 
molt  difícil que Igualada tin-
gués un conservatori com cal 
i tenint en compte que molts 
dels professors eren compartits 
es va decidir unir esforços amb 
el beneplàcit també de l’Ajunta-
ment. Paral·lelament en el món 
escolar moltes associacions de 
pares demanen a les escoles 
que es facin classes de música, 
que aleshores no era obligatò-
ria, adoptant també el mètode 
Irineu Segarra.
Quan es va fer la fusió, ens vam 
passar a anomenar Escola Mu-
nicipal de Música d’Igualada, 

l’any 1994 i ens van traslladar 
a l’edi�ci actual del passeig 
Verdaguer, on encara som. El 
nostre nom o�cial és Escola 
Conservatori Musical de Músi-
ca d’Igualada Mestre Joan Just.

Quants alumnes sou actual-
ment?
M. Q.: A l’Escola de Música són 
uns 400 i al Conservatori, 120. 
A part hi ha l’acció comunità-
ria que abasta molts alumnes 
externs. El professorat consta 
de 51 professionals, alguns a 
jornada completa i d’altres par-
cial.

Quina és la diferència entre 
l’Escola de Música i el Con-
servatori?
M.Q.: Són independents però 
es necessiten. Al Conservato-
ri s’hi ha d’accedir mitjançant 
una prova i l’Escola té progra-
mes que capaciten l’alumnat 
per fer aquesta prova d’accés. 
J: l’Escola de Música és molt 
més  ampla, són sis cursos 
paral·lels a la Primària i quan 
s’acaben amb un bon nivell es 
pot fer l’accés al conservato-
ri. Però l’Escola, a més a més 
s’allarga en el que nosaltres 
anomenem Nivell Professio-
nal. Cal tenir en compte però 
que es comparteixen moltes 
coses: classes, les orquestres es-
tan formades per alumnes dels 
dos espais...
L’estructura de l’alumnat és 
piramidal: comencen molts 
nens i nenes a l’escola, a Grau 
Professional ja són menys, uns 
quants acaben i alguns conti-
nuen al Grau Superior. Cada 
any aportem als conservato-
ris superiors entre tres i cinc 
alumnes, fet que és un èxit. Hi 
ha generacions que són més i 

d’altres que menys.
De la part de l’escola alguna 
època hem tingut com dues 
línies: una dirigida a entrar a 
grau professional i una altra 
una mica més relaxada, però  
actualment tots els alumnes 
fan el mateix. El més impor-
tant, però és que tots gaudeixin 
de la música.

Igualada té una bona cultura 
musical?
J: Sí, només cal veure la quan-
titat de corals que hi ha. I a 
vegades penso que aquest ni-
vell s’hauria de notar en el fet 
que hi hagués més concerts i 
més públic als concerts. Hi ha 
molta gent que viu la música 
intensament: només cal pen-
sar en totes les persones que 
agafen l’obligació d’anar als as-
sajos, per exemple, s’han creat 
corals de diversos estils musi-
cals (gospel, música antiga...), 
però potser falta una mica la 
tradició d’anar a concerts. Fins 
i tot associacions que hi havia 
hagut dedicades a programar 
concerts, com les Joventuts 
Musicals, han acabat desapa-
reixent.
Veiem que a nivell de teatre a 
la ciutat hi ha una programació 
estable que té molt bona aco-
llida per part del públic, però 
en canvi, a nivell musical costa 
més, potser perquè tampoc hi 
ha un espai representatiu, tipus 
auditori.
M.Q: És molt d’agrair la col·la-
boració que fem, per exemple, 
amb el Teatre de l’Aurora per-
què ens obrim a públic nou 
però ens adonem que el mateix 
Cicle de concerts del professo-
rat, -que són concerts de molta 
qualitat- quan els fem a l’Esco-
la costa més que vingui la gent.

De l’ECMMI han sortit alum-
nes molt brillants que actual-
ment són músics de renom: el 
Joaquim Font, la Laura Muñoz, 
el Jaume Llombart, el Carles 
Prat, el Pol Recasens, entre 
d’altres. I molts dels grups de 
música jove que actualment 
sonen a la ciutat, com Xillo-
na, les Pastes de la Iaia, JoKB, 
són exalumnes de l’escola. Per 
a nosaltres això és una gran sa-
tisfacció.

A part dels estudis al centre 
també feu diverses activitats 
externes. En què consistei-
xen?
J: Hi ha varies línies: una, tre-
ballar amb les escoles de Pri-
mària la Cantata Escolar. I 
també durant uns anys hi va 
haver una activitat paral·lela 
que era la Unitat didàctica que 
es feia amb els alumnes de 2n 
de primària. 
M.Q: Hi ha també les audici-
ons musicals que fem a l’Ate-
neu per als alumnes de 5è i 6è i 
que estan agradant molt.
J: I després també hi ha el So-
naescola, que és un projecte 
que ha anat variant amb el 
temps: els primers anys l’ins-
trumental el cedíem nosaltres 
a les escoles. Actualment hi ha 
molts centres i s’ha diversi�cat 
el tipus d’ensenyament, hi ha 
escoles amb Instrumental Or�, 
d’altres fan batukada, violí o 
guitarra. Aquest any les escoles 
que treballen instruments de 
vent estan aturades per la covid
M.Q.: El projecte del Sonaes-
cola consisteix en què durant 
dos anys, en el nivell que les 
escoles volen, tenen mitja 
hora setmanal d’instrument 
en grup amb professors de 
l’Escola de Música.

“Igualada té una bona cultura musical però falta 
la tradició d’anar als concerts”

Entrevistem Maria Queralt Martí i Joan Vila, directora i secretari acadèmic de l’ECMMI
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El quartet igualadí Ma-
rialluïsa presenta el seu 
segon àlbum de llarga 

durada La vida és curta però 
ampla (Bankrobber 2021). La 
presentació del disc serà el di-
vendres 19 de novembre, a les 9 
del vespre, al Teatre Municipal 
l’Ateneu. Marialluïsa són Pau 
Codina Oliva (lletres, veu i gui-
tarra), Carles Guilera Solà (veu, 
guitarra elèctrica i teclats), An-
dreu Dalmau (veus i baix) i Pol 
Mitjans Pujadó (bateria i per-
cussió). El disc ha estat gravat i 
mesclat per Joan López Torrue-
lla i Carles Guilera, i masteritzat 
pel canadenc David Parry (Ali-
ce Phoebe Lou, Loving).
Les entrades tenen un preu de 
12€ anticipada i 15€ el mateix 
dia del concert a la taquilla del 
passatge i es poden adquirir per 
internet a teatremunicipalate-
neu.cat. També es poden com-
prar al Punt de difusió cultural 
i turística d’Igualada (Sala Mu-
nicipal d’Exposicions al carrer 
de Garcia Fossas, 2 plaça de la 
Creu). De dimarts a dijous de 
18.30 a 20.30, i divendres de 
18h a 21h.
Marialluïsa
La banda d’Igualada és el grup 
més jove que s’afegeix al corrent 

de pop metafísic encapçalat per 
Ferran Palau i El Petit de Ca 
l’Eril i els equiparen, a més, a 
Germà Aire o Núria Graham 
El seu pop vitalista, re�exiu i 
oníric també beu d’artistes com 
Andy Shauf, Nick Hakim, Mac 
de Marco i Alabama Shakes.
Viure amb intensitat cada mo-
ment, però sense sucumbir al 
ritme frenètic del món. Aquest 
és el full de ruta que guia els 
Marialluïsa al seu nou disc “La 
vida és curta però ampla”. Un 
deliciós tractat de pop sensual 
que fa enlairar amb els cinc sen-
tits.
Després de sorprendre amb l’EP 
“Pren-t’ho amb calma” i con-
solidar-se amb el primer disc 

“És per tu i per mi”, el quartet 
igualadí retorna amb vuit noves 
melodies lluminoses marca de 
la casa, himnes per quan l’estiu 
dóna pas a la tardor o quan la 
tarda es fon amb el capvespre. El 
seu so encanta i acull, evolucio-
nant ara cap a una instrumenta-
ció més orgànica i terrenal.
Cançons brillants com un sol 
(“Veig la sort”), moments càlids 
com un vespre d’hivern a prop 
del foc (“Oh my Love”), torna-
des exultants (“Cauen �ors”) i 
�ns i tot un pic d’alt voltatge se-
xual on la temperatura es dispa-
ra (“Tot és dolç quan fem el que 
tu saps”). A més de “Que guai 
quan estem bé”, “Què farem 
demà” o “Turmells al riu”.

El grup igualadí Marialluïsa presenta 
el seu àlbum “La vida és curta però 
ampla” a l’Ateneu

MÚSICA / LA VEU

Aquest diumenge 21 
de novembre a les 
19h, al Teatre Mu-

nicipal l’Ateneu, la Banda de 
Música d’Igualada oferirà un 
concert de Santa Cecília.
Durant el concert es podrà 
gaudir, sota la batuta de Con-
cepció Ramió i Diumenge, 
d’un ampli repertori de mú-
sica per a banda de diversos 
gèneres: des d’adaptacions 
per a banda de peces tradi-
cionals i clàssiques, passant 
per músiques de pel·lícules, 
o peces originals per a banda 
simfònica.
A més, per tal de celebrar el 

dia de la patrona dels mú-
sics, s’interpretarà l’Himne a 
Santa Cecília, composat per 
Concepció Ramió i amb lle-
tra de Maria Enrich. Aquest 
himne va ser un encàrrec que 
l’Ajuntament va fer el 2004, i 
que durant anys les corals 
havien cantat a les trobades, 
concerts i cantades que s’or-
ganitzaven en aquesta data 
assenyalada. Enguany la 
Banda l’ha volgut recuperar 
i seguir així amb la tradició.
Les entrades es podran ad-
quirir a les taquilles del tea-
tre el mateix dia del concert, 
o anticipades a www.tiquet-
sigualada.cat (General: 8€. 
Menors de 25 anys: 5€).

Diumenge, concert de 
Santa Cecília de la Ban-
da de música d’Igualada

LLIBRES / LA VEU

El passat dissabte dia 13 
de novembre a les 12h 
el Kiosk del Rec va 

acollir la presentació del lli-
bre L’home que va viure dues 
vegades. Gerard Quintana, 
conegut per la seva faceta 
de cantant del mític grup de 
rock català Sopa de Cabra, va 
conversar amb Bernat Roca, 
professor d’història i �loso�a 
a l’institut Pere Vives i Vich, 
i els assistents sobre les dife-
rents vessants de la seva obra, 
tant esotèriques com narrati-
ves. Quintana va explicar que 
la seva novel·la ret homenat-
ge a uns personatges vitals 
coneguts al llarg de la vida 
que, camu�ats sota noms di-
ferents, són persones que van 
formar part de la seva joven-
tut a la Girona alternativa i la 
Barcelona nocturna. L’obra 

narra les peripècies d’en Sal-
vador Martí per recuperar la 
seva família, com un Odisseu 
modern, en un viatge inicià-
tic ple de éssers a mig camí 
entre el realisme màgic i la li-
teratura fantàstica. En aquest 

viatge morirà per poder viure 
i renaixerà a través del dolor i 
de l’amor eròtic i incondicio-
nal de les dones i dels llibres, 
la música i les experiències 
amb l’abisme de la mort i la 
vida, dues cares de la mateixa 

moneda. Bruixes, fades, Déu 
i el Dimoni, àngels i erotis-
me fan de l’obra de Quintana 
una veu original i diferent del 
panorama literari català, so-
vint dominat per clixés histò-
rics historicistes i romàntics. 
Quintana va explicar anèc-
dotes de la seva vida mu-
sical, relacionades en certa 
manera amb la literatura, el 
llegat familiar i les experièn-
cies amoroses i els seus mo-
ments agredolços. En acabat 
va poder compartir amb els 
lectors i va signar exemplars 
d’aquesta obra i del seu pri-

Gerard Quintana va presentar al Kiosk del Rec el seu llibre 
“L’home que va viure dues vegades”

mer llibre també. 
I la festa literària segueix 
aquest dissabte al Kiosk del 
Rec amb Carlota Gurt, que 
vindrà a Igualada per presen-
tar la seva �amant novel·la 
Sola, amb què ha debutat en 
el món de la novel·la, després 
de guanyar el Premi Mercè 
Rodoreda pel seu recull de 
contes Cavalcarem tota la 
nit, amb el qual la traducto-
ra va encetar una carrera de 
creació pròpia que té visos de 
ser llarga i exitosa. Gurt és 
una veu poderosa i personal, 
visceral i autèntica que parla 
sense �ltres i que no escriu 
i descriu la vida amb tota la 
seva cruesa i bellesa. A les 12 
al Rec continuarà la tardor li-
terària que seguirà amb més 
autors i presentacions, amb 
la voluntat de dinamitzar la 
lectura i la cultura en temps 
postpandèmics. 

Demà dissabte Carlota 
Gurt presentarà la seva 
novel·la “Sola”, debut 
literari d’una promesa 
de les lletres catalanes. 
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MÚSICA / LA VEU

Avui divendres 19 de 
novembre el guitar-
rista David Murga-

das i la cantant Sandra Roset 
oferiran el segon concert del 
Cicle Música de Primera Fila 
de la Programació Octubre/
Desembre 2021, organitzat 
per l’Aurora.
L’amor, el desamor, la gelosia, 
les absències i les contradicci-
ons han estat i són sentiments 
essencials per als poemes i les 
cançons. Amb una estètica 
íntima i propera, la soprano 
Sandra Roset i el guitarrista 
David Murgadas interpreten 
una selecció de cançons, to-
nos, seguidillas i tonadillas 
que ens faran viatjar des del 
segle XVI �ns al segle XX.
Un concert amb les emocions 
a �or de pell, apropant de ma-
nera històrica el so de la veu 
i d’instruments com la viola 
de mà, la guitarra barroca, la 
guitarra romàntica i la guitar-
ra espanyola.
El concert s’emmarca en el 

Cicle de Concerts de Pro-
fessorat de l’Escola/Conser-
vatori Municipal de Música 
d’Igualada en què participa 
de nou el Teatre de l’Aurora.

Miquel Córdoba, Martí 
Marsal i Guillem Martí, el 
26 de novembre
El divendres 26 de novembre 
a les 20 h tindrà lloc un altre 
concert del Cicle.
Aquest cop, a càrrec de Mi-
quel Córdoba, Martí Marsal 
i Guillem Martí, que oferiran 
trios de Brahms i Guinovart 
per a violí, trompa i piano, 
una de les formacions de 
cambra més singulars.

Horari i venda d’entrades
El concert de David Murga-
das i Sandra Roset tindrà lloc 

Avui divendres, el guitarrista David Murgadas 
i la soprano Sandra Roset, al Teatre de l’Aurora

El concert s’emmarca en 
el Cicle de Concerts de
Professorat de l’Escola/

Conservatori Municipal 
de Música d’Igualada

el divendres 19 de novembre 
a les 20 h. Les entrades tenen 
un cost de 12 € i 10€ (amb 
els descomptes habituals) es 
poden adquirir per Internet 

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

EXPOSICIONS / LA VEU

Del 19 de novembre al 12 
de desembre la Sala Munici-
pal d’Exposicions d’Igualada 
acull una mostra dels treballs 
de fotogra�a que s’han pre-
sentat en la modalitat de foto-
gra�a del premi de creació ar-
tística Procopi Llucià d’aquest 
any dins del certamen dels 
Premis Ciutat d’Igualada.
Els horaris per visitar l’ex-
posició són els habituals de 
la Sala.

Exposició dels 
treballs de fotogra�a 
presentats al Premi 
Ciutat d’Igualada

Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 28 de novembre de 2021

a les 19:00 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

Preu: 20, 18 i 15€

Venda d’entrades:
www.teatremunicipalateneu.cat 

CLASSE
D’Iseult Golden i David Horan
Amb Pol López, Pau Roca i Carlota Olcina
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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

PREMI CATALUNYA 
D’ECODISSENY
Exposició convocada per l’Agència de Resi-
dus de Catalunya amb l’objectiu de fer arribar 
l’ecodisseny als estudiants i als professionals 
de disseny i a la societat, tot mostrant exem-
ples de productes ideats amb criteris ambien-
tals per promoure’n el seu consum
Del 18 de novembre al 16 de desembre al 
Campus Universitari d’Igualada

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

FOTOGRAFIA
Mostra dels treballs de fotografia que s’han 
presentat en la modalitat de fotografia del 
premi de creació artística Procopi Llucià
Del 19 de novembre al 12 de desembre a la 
Sala Municipal d’Exposicions

PINTURES I GRAFIT
David Ribas Boldú.
La pintura de Ribas es caracteritza pel trac-
tament del color i les formes simples, que 
creen espais i dialoguen.
Del 18 de novembre fins el 15 de gener a 
Artèria espai d’art

LLENGUA / LA VEU

La lingüista i professora 
Carme Junyent serà re-
coneguda amb el Premi 

Cultura de la junta de l’Asso-
ciació de Publicacions Periò-
diques en Català (APPEC) pel 
seu “compromís insubornable” 
amb el català.
Els editors de revistes i digitals 
volen posar de manifest el seu 
treball llarg, intens i continuat 
“per impulsar, protegir i de-
fensar el català sense embuts i 
sense concessions”. En aquest 
sentit, l’entitat considera neces-
sari reivindicar la tasca i con-
tribució de personalitats com 
Junyent en un moment en què 
l’ús social de la llengua catala-

na pateix un retrocés, segons 
tots els estudis recents.
L’escriptora de Masquefa 
(L’Anoia) acaba de publicar 
un nou llibre titulat Som do-
nes, som lingüistes, som moltes 

i diem prou, que recull articles 
de 70 dones que debaten a fons 
sobre discurs i gènere a la llen-
gua catalana. Amb una biblio-
gra�a molt extensa al voltant 
de les llengües i l’antropologia 
lingüística, Junyent dirigeix 
el Grup d’Estudi de Llengües 
Amenaçades (GELA).
L’entrega del premi serà durant 
la 21a Nit de les Revistes i la 
Premsa en Català, que tindrà 
lloc el 30 de novembre a l’Anti-
ga Fàbrica DAMM de Barcelo-
na. Per tant, l’acte recupera el 
format presencial, després que 
l’edició anterior s’hagués de ce-

L’APPEC premia Carme Junyent pel seu
“compromís insubornable” amb la llengua

lebrar en format virtual a causa 
de la pandèmia.
En l’actual context de la regres-
sió del català, l’APPEC vol que 
aquest esdeveniment serveixi 
per reivindicar el paper de les 
revistes i la premsa per dispo-
sar d’un mapa comunicatiu 
català i, així, contribuir a fer 
possible una oferta mediàtica 
de qualitat en llengua catalana.

L’APPEC editors de revistes i 
digitals
L’APPEC aglutina i representa 
a més de 200 revistes i mitjans 
digitals dels Països Catalans. 
Des de 2016, el president de 
l’associació és el periodista i 
editor Germà Capdevila.
La Nit de les Revistes i la Prem-
sa en Català s’ha convertit en 
l’acte institucional de referèn-
cia del sector. L’esdeveniment 
té com a principal objectiu re-
conèixer
la tasca i la trajectòria de les 
publicacions —en format físic 
i digital— dels
Països Catalans amb el lliura-
ment d’uns premis que ja arri-
ben a la 22a edició.

MÚSICA / LA VEU

Al llarg del 2022, Els Verdums 
celebren 50 anys de música i 
lleure. Per tal de poder il·lus-
trar-ne les activitats, inicien un 
concurs obert a la ciutat �ns el 
18 de desembre. L’objectiu de 
l’activitat és realitzar el disseny 
de la imatge que representarà 
la Coral Infantil “Els Verdums” 
d’Igualada durant l’any 2022.
El disseny pot ser realitzat amb 
qualsevol format manual o di-
gital, i cal que contingui el nom 
de la coral, el color verd, l’ocell 
verdum (Chloris chloris), el 
nombre 50 i algun element 
relacionat amb l’efemèride del 
cinquantè aniversari. El premi 
per a l’autor de la imatge o dis-
seny és una panera valorada en 
100€.
Els dissenys �nalistes s’expo-
saran a l’exposició que l’entitat 
farà del 23 d’abril al 15 de maig 
al Museu de la Pell d’Iguala-
da i Comarcal de l’Anoia que, 
posteriorment, s’exposarà a di-
ferents comerços locals.

Concurs per a la 
realització de la 
imatge del 50è 
aniversari dels 
Verdums
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Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

A la fotogra�a de l’esquerra, l’edi�ci enfocat és la Fin-
ca Padró - Serrals, situada al que abans era el núme-
ro 6 del carrer Sant Jaume i actualment és la seu del 
Consell Comarcal, a la plaça Sant Miquel número 5.

La plaça de Sant Miquel s’originà en ser escapçada 
l’illa de cases formada per part del carrer Sant Jaume 
i del passatge de Sant Miquel (a l’esquerra de la fo-
togra�a del carrer). Aquest arranjament urbà va ser 
projectat per l’arquitecte Bonaventura Bassegoda, el 
1942. I, a l’agost de 1968 va incorporar l’adreça de 
Plaça Sant Miquel número 1, i a la dècada dels 80’ va 
passar a ser el número 5.

L’edi�ci en qüestió va ser construït a l’any 1537, i va 
ser objecte d’una notòria reforma el 1904.  I,  en el 
primer pis d’aquesta �nca, l’Agrupació Fotogrà�ca 
hi va establir la seva seu, a l’any 1930, on hi va ro-
mandre �ns a l’any 1996. Precisament, la fotogra�a 
de la dreta mostra l’àmplia entrada a aquesta �nca, 
amb l’escut de la família Padró - Serrals enmig de les 
columnes.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a 
historiadora i fotògrafa.

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

ANY 1930. DUES IMATGES QUE IL·LUSTREN 
LA HISTÒRIA DE L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA.

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

MÓN CASTELLER / LA VEU

Quan arriba la Festa 
Major de Tous els Moi-
xiganguers ja es prepa-

ren per acudir a una cita obli-
gada per a la colla. Des del seus 
inicis, l’any 1995, els igualadins 
han vestit de morat les places de 
la vila i aquest any no podia ser 
diferent. Com ja és habitual, ac-
tuaven diumenge en solitari a la 
plaça u d’octubre, l’antiga plaça 
de l’Ajuntament.
La diada va començar forta 
amb el 4 de 8 descarregat a la 
primera ronda que suposava el 
cinquè castell de 8 de la tem-
porada i els convertia en la ter-
cera colla amb més estructures 
de 8 pisos d’enguany. A segona 
ronda, els morats van descar-
regar dos castells simultanis, 

el 3 i el 4 de 7, un fet que no 
es veia a cap plaça des d’abans 
de l’aturada per la pandèmia. 
Després d’això, va arribar el 
torn del 4 de 7 amb agulla. Per 
acabar, van fer els pilars entre 
els quals en destaca el pilar de 
5 amb folre i manilles fet per la 
canalla de la colla. Finalment, 
com és tradició, va arribar el 
torn dels pilars al balcó en els 
quals hi va pujar tota la maina-

Els Moixiganguers acomiaden la 
temporada amb el 4 de 8 en solitari a Tous

da morada.
D’aquesta manera els iguala-
dins s’acomiaden d’una tem-
porada curta i diferent en la 
qual han demostrat que són 
una de les colles amb millor 
forma del 2021, tal com de-
mostra el Baròmetre Casteller 
que els situa en segona posi-
ció, i que no estan tan lluny 
del nivell assolit els anys pre-
vis a la pandèmia.

Els morats també van 
descarregar els primers 
castells simultanis de 

la represa

CULTURA / LA VEU

En la propera sessió 
d’AUGA, dilluns a les 
6 de la tarda a l’Ateneu, 

Pau Fuster paralà sobre “Jazz 
i drets civils”.
El jazz és una música negra, i 
ha tingut una transcendència 
absoluta en el desenvolupa-
ment de la música occiden-
tal, però també és una música 
que pot explicar la història de 
la comunitat Afroamericana 
als EEUU.
El moviment de drets civils 
als Estats Units s’acostuma a 
datar cap a mitjans de la dè-
cada dels 50 i si bé, és cert, 
que en aquell moment la 
transcendència mediàtica i 
implicació social seran mes 
grans, molt abans ja hi ha un 
moviment social i intel·lectu-
al que serà la base de moltes 
reivindicacions que encara 
avui són vigents. La música 
afroamericana no és aliena 
als canvis socials del país i 

no podem entendre l’evolució 
del jazz sense comprendre els 
canvis i reivindicacions de la 
societat afroamericana.
Proposem un curs on histò-
ria afroamericana i jazz van 
de la mà. La música ens ex-
plicarà la història. Nina Si-
mone, Martin Luther King, 
John Coltrane, Malcom 
X... música extraordinària 
i història apassionant. Jazz 
i Drets Civils. Una manera 
fantàstica de gaudir del mi-
llor jazz i d’aprendre i enten-
dre la història dels drets ci-
vils als Estats Units.

Jazz i drets civils a una 
nova sessió de l’AUGA
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CULTURA / LA VEU

Igualada Capital de la 
Cultura Catalana dona 
a conèixer els resultats 

de votació de la campanya 7 
Tresors del Patrimoni Cul-
tural d’Igualada. El dia 16 de 
novembre, a la mitjanit, ha 
�nalitzat la votació en la qual 
han participat 1254 persones 
i s’han emès un total de 4.225 
vots. 
Els 7 tresors del patrimoni 
cultural d’Igualada escollits 
per votació ciutadana són: el 
Claustre de l’Escola Pia (556 
vots), la Festa dels Reis (488 
vots), el Museu del Tren Rail-
home Barcelona (471 vots), 
l’Asil del Sant Crist (368 vots), 
el Museu del Traginer - Col-
lecció Antoni Ros (316 vots), 
la Basílica de Santa Maria (302 
vots) i l’Antic Escorxador (181 
vots).
La resta de candidatures pre-
sentades han obtingut els se-
güents vots: Ateneu Igualadí 
de la Classe Obrera (179 vots), 

els Tres Tombs (171 vots), el 
Rec (172 vots), la Plaça de la 
Porxada (169 vots), el Museu 
de la Pell d’Igualada (168 vots), 
l’Ermita de Sant Jaume de Se-
soliveres (131 vots), la Mostra 
d’Igualada - Fira d’espectacles 
infantils i juvenils (93 vots), el 
Portal d’en Vives i de la Font 
Major (88 vots), la Festa Major 
de Sant Bartomeu d’Igualada 
(87 vots), el Casino Foment 

(81 vots), la Igualadina Coto-
nera (72 vots), el Cementiri 
Nou (71 vots) i la Vila Romana 
de l’Espelt (61 vots).
Les votacions s’han vehiculat a 
través del web www.ccc.cat, on 
es podien votar d’un a set ele-
ments que formen part de les 
vint candidatures presentades. 
Els set elements elegits per 
votació ciutadana, passen a 
formar part dels “7 Tresors del 

Igualada Capital de la Cultura catalana dona a conèixer 
els 7 Tresors del Patrimoni Cultural d’Igualada

Patrimoni Cultural d’Iguala-
da” i s’incorporen a la “Llista 
representativa dels tresors cul-
turals del món”, la característi-
ca principal de la qual és que 
els elements que en formen 
part han estat elegits per vota-
ció ciutadana. Posteriorment, 
es farà un acte de lliurament 
dels diplomes acreditatius als 
representants dels elements 
escollits.
Fins ara, en l’àmbit català han 
incorporat elements a la “Llis-
ta representativa dels tresors 
culturals del món”: Catalunya, 
Barcelona, Badalona, Reus. 
El Vendrell i Tortosa. El total 
de campanyes d’incorporació 
d’elements a la Llista represen-
tativa de tresors culturals del 
món és de 46. A www.ccc.cat 
hi ha el darrer butlletí infor-
matiu on es poden veure tots 
els elements incorporats a la 
Llista on a partir d’avui s’hi su-
marà Igualada.
Aquesta campanya s’ha dut a 
terme com a pròleg de la Ca-
pital de la Cultura Catalana 

2022 i s’ha desenvolupat con-
juntament amb l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Associació Ca-
pital de la Cultura Catalana 
amb l’objectiu de promoure i 
divulgar el patrimoni d’Igua-
lada d’una manera didàctica, 
pedagògica, lúdica i motivar 
la visita als llocs seleccionats i 
elegits. També, establir noves 
rutes turístiques alhora que es 
potencia la participació ciuta-
dana.
Igualada Capital de la Cultura 
Catalana 2022 és una �ta col-
lectiva de ciutat que compta 
amb l’impuls de l’Ajuntament 
i fa protagonistes a les en-
titats i empreses culturals, 
juntament amb la ciutadania 
i agents socials. Una oportu-
nitat per fer valdre la cultura 
catalana des d’un punt de vis-
ta local, des de totes les disci-
plines i mostrar el gran teixit 
cultural igualadí. La capitali-
tat s’encara amb l’objectiu de 
projectar la ciutat i mostrar la 
cultura com un bé essencial i 
un pilar de cohesió social.

TALLER / LA VEU

Aquest diumenge 21 
de novembre, el Mu-
seu de la Pell, dins del 

programa Creactiva’t al Mu-
seu, proposa a les famílies un 
taller d’estampació. Es tracta 
de l’estampació del logotip del 
museu mitjançant la tècnica 
de la serigra�a.
Desprès de moltes setmanes 
organitzant els tallers a dis-
tància, amb vídeos a Inetr-
net, el Creactiva’t recupera els 
seus tallers menusals al Mu-
seu destinat a les famílies.
El Sistema Territorial del Mu-
seu Nacional de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya (STM-
mNACTEC), del què en for-
ma part el Museu de la Pell 
d’Igualada va estrenar logotip 
fa uns mesos i aquest taller 
vol donar a conèixer la nova 
imatge corporativa.
Amb l’estudi Enzila Grà�ca 
Experimental d’Igualada els 
participants al taller conei-
xeran la serigra�a i estam-
paran el logotip pel museu 
sobre una bossa de roba con-
vertint-se així en embaixa-
dors/res del Museu de la Pell 

d’Igualada.
L’activitat està pensada per fa-
mílies amb infants a partir de 
8 anys. L’aforament és limitat 
i cal inscripció prèvia al telè-
fon del Museu: 93 804 67 52
Organitzen: Ajuntament 
Igualada – Museu de la Pell 
amb la col·laboració del Mu-
seu de la Ciència i de la Tèc-
nica de Catalunya (mNAC-
TEC).
El programa Creactiva’t al 
Museu! Diumenges famili-
ars al Museu de la Pell és el 
programa d’activitats cultu-
rals i lúdiques del Museu de 
la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia per gaudir amb la 
família i els amics.

El “Creactiva’t al Museu” 
recupera la presencialitat

LLIBRES / LA VEU

Avui divendres a les 7 de la 
tarda a la basílica de San-
ta Maria tindrà lloc l’acte de 
presentació de La Basílica de 
Santa Maria d’Igualada, un 
llibre monogrà�c sobre la 
basílica que repassa la histò-
ria del monument, amb més 
de 1.000 anys d’existència. 
L’edició, a càrrec de María 
José Díez, Aïna Garcia i Àlvar 
Sáez, membres del Grup de 
Recerca Història, Arquitectu-
ra i Disseny de la Universitat 
Internacional de Catalunya 
(UIC), és una obra coral di-
vidida en capítols escrits per 
diversos autors especialit-
zats. Acompanyen els capítols 
imatges destacades del fotò-
graf Pepo Segura. Es comp-
tarà amb la presència del Dr. 
Francesc Miralpeix, professor 
d’Història de l’Art Modern de 
la Universitat de Girona, i de 
Mn. Xavier Bisbal, rector de 
la Parròquia de Santa Maria 
d’Igualada. Presidiran l’acte 
Mons. Romà i Casanova, Bis-
be de Vic, i el Sr. Marc Cas-
tells, alcalde d’Igualada.

Presentació del llibre 
monogrà�c
“La Basílica de Santa 
Maria d’Igualada”

L’anoienca Nídia Tusal 
rep el Premi Butaca al 
millor vestuari
TEATRE / LA VEU

L’obra “Canto jo i la 
muntanya balla”, de 
La Perla 29, ha estat la 

gran vencedora dels Premis 
Butaca de Teatre amb vuit 
guardons de les nominacions 
a què optava. L’obra, dirigi-
da per Guillem Albà i Joan 
Arqué, ha estat reconeguda 
en les categories de millor 
muntatge teatral a partir de 
la votació del públic, a més 
de les distincions com a mi-
llor direcció teatral, actriu de 
repartiment, escenogra�a, 
disseny de llums, espai sonor, 
composició musical i vestua-
ri. De fet, aquest últim guar-
dó, el de vestuari, ha estat per 
l’anoienca Nídia Tusal, que 
n’era la responsable de l’obra. 
Nídia Tusal Llicenciada en 
disseny de moda i Postgra-
duada en Vestuari de Teatre, 
Cine i TV. Ha treballat per tot 
el món dissenyant i assistint 
vestuaris d’òpera, i actual-
ment es dedica al teatre a Bar-
celona. A més dels dissenys 

de vestuari de l’obra “Canto 
jo, la muntanya Balla” dirigi-
da per Joan Arqué i Guillem 
Albà a la Biblioteca de Cata-
lunya, també signa el vestuari 
de “La Cabra o qui és Sylvia” 
d’Edward Albee dirigida per 
Ivan Morales a la Sala Villar-
roel, “Els Subornats”de Lluïsa 
Cunillé dirigida per Lurdes 
Barba a la Sala Beckett, “Eva 
contra Eva” dirigida per Sílvia 
Munt a Madrid, entre d’altres.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Una altra mirada a Miquel Martí i Pol”, de la mà 
de l’artista Maite Franquesa Martí, en una inexcusable 
exposició a Biblioteca Central d’Igualada

Una presentació personal de l’artista Maite 
Franquesa Martí, perquè tot té una raó de 
ser...

La Maite, �lla d’Igualada (1958), va cursar els estudis 
elementals i superiors al col·legi de les Escolàpies, i va 
fer la carrera de magisteri a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. La seva estima per al món de l’educació in-
fantil va empènyer-la a posar en marxa la Llar d’infants 
“Montserrat Xics”, on hi va treballar més de dues dèca-
des. Seguidament, arran del tancament d’aquest centre, 
a l’any 1992, va considerar oportú un canvi d’orientació 
professional, bo i incorporant-se a l’empresa familiar, 
“Cal Franquesa”; per a desenvolupar  les funcions prò-
pies de decoració i muntatge d’aparadors dels establi-
ments d’aquesta marca, en diferents poblacions.
Havien de passar alguns anys més, però, per a què,  a 
propòsit de la seva entrega a la lectura, despertés en ella 
un interès pregonament artístic, conformat en una to-
tal passió per a la confecció de petites peces artístiques 
plenes de contingut i missatge. Això és, va començar a 
fer quadres després d’un temps d’aturada a la feina, i la 
incorporació al 2017 a l’empresa familiar amb un altre 

nom. La clau d’aquest canvi de registre personal en-
vers l’esfera creativa, al costat de la lectura, cal trobar-lo 
també en les sensacions produïdes per determinades 
situacions viscudes a propòsit de records d’escapades i 
viatges. 
Precisament, gràcies a l’obsequi d’una pedra que li van 
portar del Marroc, ara fa un cinc anys; en va sorgir una 
sorprenent creació: un quadre amb la pedra i un text 
del conte “El petit príncep”. A partir d’aquí va emergir 
un agosarat treball d’inventiva i sentiment per a la con-
fecció de frases, textos i poemes rescatats -o si es vol 
segrestats- de lectures que realment l’havien motivada; 
uns textos que havien d’acompanyar el que són aques-
tes suggeridores composicions naturals, de petit format 
fetes amb matèries primeres: pedres, sorres, escorça, 
branques, uns elements de Natura, enginyosament dis-
posats sobre suports de fons blanc, i amb algun que al-
tre motiu ben simple.
Efectivament, aquests quadres, capritxosament pe-
tits i amorosament confeccionats, van ser el primer 
pas d’una magní�ca Exposició a la Biblioteca Central 
d’Igualada, a l’any 2018. D’aleshores ençà, Franquesa, 
mai més no ha parat de crear-ne d’altres, en molts casos 
per encàrrec i acompanyant-los ocasionalment d’algu-
nes frases o textos proposats per alguns particulars; als 
quals -val dir-ho- tota la composició els confereix un 
especial signi�cat. Tanmateix, ara i aquí, i per aquesta 
avinentesa, la base d’aquesta exposició és el llibre “AB-
CDARI”, una joia literària de Miquel Martí i Pol. Això 
és, l’obra d’aquest poeta vesteix molts fragments per a 
aquestes composicions, en qualitat d’una extraordinà-
ria imatge poètica.
En paraules de Franquesa: “Prendre com a punt de par-
tida aquest “ABCDARI” ha estat tot un repte personal, i 
el que és més, una il·lusió, a l’hora de donar vida a través 
d’unes imatges -vestides de materials que jo obtinc del 
medi natural- i unes paraules curosament destriades 
-que m’han transmès potents missatges- a mode dels 
populars haikus japonesos. De moltes hores se’n deri-
ven, doncs, aquestes peces; unes més laborioses que 
altres, però en de�nitiva, una producció artística que 
Franquesa ha aconseguit de presentar en una fantàstica 
mostra d’un encadenat d’imatges que van de la A a la Z.
Pas a pas i quadre a quadre veus reconstruït tot aquell 
imaginari poètic de l’alfabet secret de la solidaritat hu-
mana a partir dels versos de Miquel Martí i Pol. En 
summa, una mostra d’elements de la Natura acompa-

nyats de paraules i pensaments, plens de sentiment 
i poderosos missatges que et submergeixen, des del 
més natural, en la bellesa de l’univers d’uns quimè-
rics somnis sobre tot el que cal esperar de la vida. I, 
al capdavall, més enllà de recuperar alguns apunts 
d’aquell cèlebre poeta, aquesta exposició ens parti-
cipa de l’alfabet propi de l’autora i apunta ser tot un 
esclat de força i vitalitat, especialment perquè ningú 
senti en el seu caminar cap àpex de solitud.
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AGENDA

TALLER 
Igualada 

Creactiva’t al Museu. “Estampem el logo 
del Museu” Amb l’estudi Enzila Gràfica 
Experimental els participants al taller 
coneixeran la serigrafia i estamparan el 
logotip pel museu sobre una bossa de 
roba.
Diumenge a les 12 del migdia a les En-
cavallades del Museu de la Pell

CONCERT-VERMUT 
Calaf 

A càrrec de Sergi Estella, el one man 
band (home orquestra) de Rubí que toca 
la bateria amb els peus mentre rasca 
instruments fets per ell mateix.
Diumenge a 2/4 de 12 del migdia al Ca-
sino

DILLUNS 22 

CONFERÈNCIA-AUDICIÓ 
Igualada 

Pau Fuster – “Jazz i drets civils”. Una 
conferència on la història afroamericana 
i el jazz van de la mà. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu

DIMARTS 23 

CONFERÈNCIA 
Igualada 

Cicle de conferències Arxiprestat Ano-
ia-Segarra. “El poema més vell de la 
creació: aproximació al Càntic dels càn-
tics.” a càrrec del Joaquim Malé Ribera, 
llicenciat en Història i màster en Huma-
nitats.
Dimarts a les 8 del vespre a l’església 
del Roser.

FESTIVAL ZOOM 
Igualada 

Inauguració Zoom Festival Internacional 
de Continguts Audiovisuals de Catalu-
nya. Estrena exclusiva de la producció 
“El metralla” amb Joan Pera i Roger 
Pera.
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

LLENGUA 
Piera 

Lletres d’autor amb... Jordi Lara. Con-
verses amb autors. Jordi Lara (Vic, 1968), 
és un dels escriptors més celebrats de la 
literatura catalana d’avui
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca

DANSA 
Òdena 

“La Femme Dans sa Toilette”. A través 
de la dansa contemporània i el teatre 
s’exploren unes possibles relacions de 
parella lliures de violència de gènere i  
igualitàries.
Dimarts a les 7 de la tarda al Teatre cen-
tre Unió Agrícola

DIVENDRES 19 

MÚSICA 
Igualada 

El guitarrista David Murgadas i la 
cantant Sandra Roset oferiran el se-
gon concert del Cicle Música de Pri-
mera Fila. Un viatge des del segle 
XVI fins al segle XX a través de can-
çons íntimes sobre amor i desamor. 
Divendres a les 8 del vespre al Tea-
tre de l’Aurora.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “La Basílica 
de Santa Maria d’Igualada”, un llibre 
monogràfic sobre la basílica, amb 
edició, a càrrec de María José Díez, 
Aïna Garcia i Àlvar Sáez, 
Divendres a les 8 del vespre  a la ba-
sílica de Santa Maria

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Joan-Lluís Lluís ens presenta la 
seva darrera novel·la, “Junil a les 
terres dels bàrbars”, publicada per 
Club Editor. La presentació anirà a 
càrrec de Salvador Oliva. 
Divendres a les 7 de la tarda a la 
sala d’Arts de l’Ateneu

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre LA JEFA ERES 
TÚ d’Olga Jiménez
Amb la presència de l’autora. I les 
intervencions de Aïda Figuerola 
(Happiness Manager), Melina Peña 
(advocada), Xènia Castelltort (For-
madora d’oratòria i emprenedora) i 
José Luis Albal (Entrenador perso-
nal). 
Divendres a les 7 de la tarda a la 
sala d’actes de la Biblioteca Central

MÚSICA 
Igualada 

Concert a càrrec de Marialluïsa. 
Presentació oficial del nou disc “La 
vida és curta però ampla”. 
Divendres a les 9 del vespre al Tea-
tre Municipal l’Ateneu.

POESIA 
Piera 

Felícia Fuster i la poesia internaci-
onal del segle XX. En el centenari 
del seu naixement farem una lectura 
de l’obra de la Felícia Fuster i d’al-
gunes de les poetes internacionals 
més importants dels segle XX.
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda a la 
Biblioteca.

CINEMA 
Capellades 

Cicle Gaudí. Projecció de la pel·lícu-
la “Donde caben dos”.
Divendres a les 7 de la tarda al cine-
ma de la Lliga.

DISSABTE 20 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Carlota Gurt ens presenta la seva pri-
mera novel·la Sola.
Després de guanyar el Premi Mercè 
Rodoreda amb el seu recull de contes 
“Cavalcarem tota la nit”, la traductora i 
escriptora catalana ha entrat amb força 
en l’escena literària amb una veu molt 
personal, íntima i visceral.
Dissabte a les 12 del migdia al Kiosk 
del Rec.

CONCURS DE TEATRE 
Piera 

El Grup Paranys de Sant Joan de Vila-
torrada posa en escena “La cançó de 
les mentides”, la penúltima obra del 
certamen.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre 
Foment.

MÚSICA 
Calaf 

Suu en concert. La Suu és una de les 
artistes catalanes més seguides i es-
coltades de l’actualitat
Dissabte a les 8 del vespre al Casino

CINEMA 
Els Hostalets de Pierola 

Projecció de la pel·lícula familiar 
“Spirit, indomable”
Dissabte a 1/4 de 7 de la tarda a l’Audi-
tori Cal Figueres

TEATRE 
Vilanova del Camí 

“El meu amic Brutus” a càrrec de la 
Companyia del Príncep Totilau
Dissabte a 2/4 de 12 del migdia a la 
plaça de Can Papasseit

MÀGIA 
Vilanova del Camí 

Espectacle de màgia a càrrec del mag 
Stilman. Organitza Xarxa Vilanova
Dissabte a 2/4 d’1 del migdia a Can 
Papasseit.

TEATRE 
Capellades 

La Companyia Filagarsa de Molins de 
Rei ens presenten “Jana”, una obra te-
atral musical que neix amb una clara 
vocació de sensibilitzar i entretenir.
Dissabte a les 7 de la tarda al teatre La 
Lliga.

DIUMENGE 21 

MÚSICA 
Igualada 

Concert de Santa Cecília a càrrec de la 
Banda de Música d’Igualada sota la ba-
tuta de Concepció Ramió. Interpretaran 
música de banda de diversos gèneres.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

DIMECRES 24 

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ 
Igualada 

El Club de lectura en català de la Bi-
blioteca recupera de l’oblit una auto-
ra catalana pràcticament descone-
guda, Cèlia Suñol amb la novel.la “El 
bar; el Nadal d’en Pablo Nogales”
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central.

MÚSICA 
Igualada 

Duet “D’ALLÒ”. El David Repullés i 
Llorenç Tussal proposen versions 
personalitzades de temes clàssics i 
moderns.
Dimecres a les 8 del vespre al Kiosk 
del Rec

TALLER 
Piera 

“Fake news, no et deixis enganyar”. 
Taller d’alfabetització digital per 
conèixer com identificar les notícies 
falses.
Dimecres a les 8 del vespre a la Bi-
blioteca

DIJOUS 25 

MÚSICA 
Igualada 

Concert de Valentina & The Electric 
Post. Descobrir com Valentina Risi i 
Ildefons Alonso materialitzen, a tra-
vés de veu, guitarra, i electrònica el 
seu nou àlbum The Line
Dijous a les 8 del vespre al Kiosk del 
Rec

XERRADA 
Igualada 

“Comunicació i llenguatge” a càrrec 
de Noelia Capitán, neurologopeda 
especialitzada en disfàgia. Organitza 
AFADA
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda al centre 
Cívil Montserrat

CONTES 
Piera 

“Tat! Què hi ha!”. Gaudirem del joc 
i la lectura en família, associant les 
estones de lectura compartida amb 
moments agradables.
Dijous a 1/4 de 6 de la tarda a la Bi-
blioteca.

TALLER 
Òdena 

Taller “Booklife” Igualtat i violència 
de gènere” Biblioteràpia i prescrip-
ció literària. Els llibres ens ajuden 
a abordar, entendre i analitzar dife-
rents situacions i conflictes del nos-
tre dia a dia. A càrrec de Laura Gar-
cia.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca l’Atzavara
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per lluitar i és una supervivent 
nata, però per sobre de qual-
sevol guerra, hi ha la protecció 
cap a la seva germana petita, 
la Jink. Amb el cabell blau i 
una personalitat entranyable, 
la Jink és un personatge que 
fa un gir de 180°. Al comença-
ment de la sèrie, la veiem com 
una nena feble que vol seguir 
l’exemple de la seva germana, 
però encara té molt per apren-
dre. Amb l’evolució del relat, la 
Jink és tota una dona que ha 
apro�tat la seva intel·ligència 
per fer-se més forta i ser una 
de les guerreres amb més po-
tencial de Zaun.
La trama d’Arcane comença 
quan la Vi, juntament amb la 
seva germana, Jinx i els seus 
amics, decideixen passar els 
límits robant a una de les ca-
ses acomodades de Piltover, 
que no és ni més ni menys que 
un laboratori de ciència avan-
çada on un cientí�c, Jyce, està 
treballant per transformar la 
ciència en màgia. Vi i Jinx són 
les protegides de Vander, la 
seva �gura paterna que alhora 
és l’enllaç entre les dues ciu-
tats i l’encarregat d’assegurar 
la seguretat i la pau. Quan la 
policia de Piltover busca sos-
pitosos, el bo de Vander s’en-
trega per protegir a la Vi i la 
Jinx. Però, en aquest moment 
apareix el seu germà, Silco, un 
malvat que busca venjança pel 
seu passat i vol destruir la pau 
entre Piltover i Zaun.
A partir d’aquí, comencen els 
problemes, i un ventall de per-
sonatges dividits entre malvats 
i bons, s’encarreguen de donar 
forma a la història. Per con-
tinuar con�gurant la trama, 
ens situem a Piltover, on dos 
cientí�cs reputats, Jayce i Vik-
tor estan treballant amb una 
matèria anomenada “hextech”, 
un nou sistema tecnològic i 
cientí�c que pretén millorar 
la vida i els recursos dels ha-
bitants de la zona. El desco-
briment d’aquest recurs fa de 
Piltover la ciutat del progrés i 
serà el protagonista de molts 
problemes i lluites de poder. 
Tot i les múltiples trames, es-

Les millors sèries
“ARCANE”, família, poder, guerra, ciència i desigualtat 

cenes i personatges que es mo-
uen en l’ambient de les dues 
ciutats, cal destacar la història 
conductora de les dues germa-
nes. Quan apareix Silco a la 
recerca de venjança, els plans 
de la Vi no surten bé per un 
error de la Jinx i ambdues te-
nen una discussió que les se-
pararà �ns molts anys després. 
En aquest moment és quan la 
petita Jinx es refugia en la mal-
dat de Silco, que farà d’ella tota 
una malvada preparada per 
la lluita. En canvi, la Vi passa 
tots aquests anys a la presó de 
Zaun mentre que tothom, in-
closa la seva germana, pensen 
que és morta. Després d’una 
sèrie d’estranys esdeveniments 
a Piltover com ara explosions, 
robatoris i vàries morts a una 
de les centrals on es treballa 
amb la tecnologia “hextech”, 
una jove guardiana, la Caitlyn, 
comença a investigar pel seu 
compte. La inquietud durant 
la seva recerca, la por-ta �ns a 
la Vi, que gràcies a les in�uen-
ces de la jove policia, pot sortir 
de la presó. La Caitlyn vol en-
dinsar-se en el món de Zaun 
i per aquesta missió, no hi 
ha millor acompanyat que la 
Vi. Per aquest motiu, les dues 
guerreres viatgen a la ciutat, 
cadascuna per trobar les seves 
respostes.
Com és d’esperar, es produeix 
el retrobament entre les dues 

germanes. La Jinx, ja havia es-
tat informada que la seva  ger-
mana havia tornat d’entre els 
morts, però com no s’ho creu, 
decideix buscar-la pel seu 
compte. I així, és com les dues 
germanes es troben als obs-
curs carrers de Zaun. Quan 
sembla que la història ens 
premiarà amb un moment de 
pau, hi ha una escena de tensió 
entre la Vi i la Jinx, ja que la 
segona creu que la Vi s’ha unit 
a la policia de Piltover i ara és 
una habitant privilegiada en 
veure-la acompanyada per la 
Caitlyn. A més, com la Jinx ha 
robat diverses vegades materi-
al cientí�c “hextech”, es pensa 
que ambdues venen a buscar 
respostes. Però la unió de les 
germanes no només és agre-
dolç per aquesta discussió, 
sinó que apareixen uns nous 
personatges emmascarats que 
ataquen a les germanes sense 
que s’ho esperin, i per desgrà-
cia, es tornen a separar. 
Amb aquest �nal de l’episodi, 
és com ens deixa d’intrigats 
“Arcane”, ja que �ns aquest cap 
de setmana no es podrà gaudir 
de la continuïtat i desenllaç de 
la sèrie.
En els tres capítols �nals, s’han 
de resoldre totes les trames 
obertes, les guerres i les dife-
rències, i s’espera que sigui tot 
un �nal èpic.
Tot i que Net�ix ha volgut 

trencar el costum de publicar 
una sèrie completa, a “Arcane” 
no ha fet falta tenir tots els epi-
sodis a la safata per ser un èxit 
rotund, �ns i tot entre aquells 
que no són fans de “League of 
Legends”. Aquesta popularitat 
es deu a múltiples factors que 
fan d’Arcane una producció 
innovadora com ara la música 
i la cançó principal (Enemy) 
en mans de la coneguda ban-
da “Imagin Dragons”. D’al-
tra banda, l’adaptació d’un 
ambient de videojocs a una 
hiperrealitat �ccionada que 
la diferencien de la típica sè-
rie d’animació. També, els girs 
de guió, així com la caracterit-
zació i la diversitat de tots els 
personatges.
En de�nitiva, “Arcane” és una 
obra mestra que té elements 
su�cients per haver aconseguit 
ser la sèrie d’animació més 
vista a Net�ix, suplantant �ns 
i tot l’èxit de “El Juego del Ca-
lamar”. És necessari, però, fer 
un crit d’alerta a tots aquells 
que no s’animen a veure-la pel 
fet que la història sigui basa-
da en un videojoc, perquè no 
hi ha cap necessitat de tenir 
coneixement previ per gaudir 
d’ “Arcane”. Sense cap mena 
de dubte, i sense encara haver 
gaudit del desenllaç, “Arcane”, 
té totes les qualitats per ser 
una sèrie que has de veure, 
una sèrie de 10. 

REDACCIÓ / NOELIA GARCIA

La marca Riot Games, 
coneguda per ser la pro-
ductora i difusora del 

videojoc “League of Legends” 
(LOL), ha fet un pas més amb 
la creació de la sèrie “Arcane”, 
produïda conjuntament amb 
Net�ix.
“Arcane” és una producció ba-
sada en els personatges, la tra-
ma i l’espai del videojoc LOL, 
però tant si ets fan del joc com 
si no, pots gaudir d’una espec-
tacular sèrie d’animació que 
barreja la diferència de classes 
socials amb la ciència, l’amor 
per la família i el poder polític. 
És a dir, sense necessitat de ser 
un jugador �del de “League of 
Legends”, amb Arcane t’endin-
ses en un món paral·lel a la 
realitat que et captiva des del 
primer minut.
Net�ix ha llançat “Arcane” 
dividida en tres seqüeles amb 
tres episodis cadascuna. No-
més amb el llançament dels 
sis primers, la producció ha 
esdevingut la sèrie d’animació 
més vista de la plataforma. La 
primera entrega va ser el pas-
sat 5 de novembre i els últims 
tres capítols es podran veure el 
pròxim dissabte 20 de novem-
bre, i prometen un desenllaç 
captivador.
“Arcane” ens porta a dues ciu-
tats dividides per la diferència 
de classes socials. Piltover, és 
coneguda com la ciutat del 
progrés, en què la ciència i el 
poder fan d’ella una zona on 
regna la pau, el benestar social 
i l’harmonia. En contraposi-
ció, Zaun és la ciutat on predo-
mina la pobresa, la violència i 
la precarietat. Tot i aquestes 
desigualtats, les dues comu-
nitats viuen en pau després 
d’anys de guerres. Abans de 
profunditzar en el relat, cal fer 
un petit incís en les personat-
ges protagonistes: les germa-
nes Vi i Jink, que viuen al món 
soterrani de Zaun. La primera, 
caracteritzada amb el ca-bell 
rosa i un cos forçut, és la re-
presentació de la valentia i la 
fortalesa. Té una gran habilitat 

����������������������������������������������������������������������
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Cinema nòrdic
A Tous •  Jinetes de la justicia

REDACCIÓ/ 

El militar Markus (Mads Mikkel-
sen) acaba de perdre a la seva 
esposa en un tràgic accident de 

tren. Després del succés ha de tornar 
a casa per a fer-se càrrec de la seva �-
lla adolescent, Mathilde. Encara que 
no s’ha iniciat o�cialment una recerca 
sobre la causa de l’incident, tot apunta 
al fet que ha estat un accident rutina-
ri. No obstant això, quan Otto, una de 
les víctimes que viatjava en el mateix 
tren, al costat dels seus dos excèntrics 
amics Lennart i Emmenthaler aparei-
xen en la vida de Markus i Mathilde, 
començaran a seguir unes pistes que 

apunten al fet que l’accident va poder 
ser un assassinat planejat, i la dona de 
Markus hauria pagat les conseqüèn-
cies. És una pel.lícula que sorprèn 
cada minut i desperta una curiositat 
creixent per descobrir com pot con-
cloure tant de garbull. El seu director, 
Anders �omas Jensen desa�a les 
convencions i els gèneres. Comença 
com un thriller amb ressons polítics; 
després sembla que serà un drama so-
bre la culpa i la superació de la pèrdua 
d’un ésser estimat, per a convertir-se 
per moments en un �lm d’acció, sen-
se perdre mai el seu exquisit sentit de 
l’humor ni l’espiritualitat tan pròpia 
del cinema nòrdic.

La foscor
El racó del cineclub •  Berenàveu a les fosques

REDACCIÓ/ 

En un petit poble del mallor-
quí Anna (Eva Martín, Dolor 
y gloria) i Marina (Elia Gale-

ra, Amar es para siempre), dues ger-
manes que van ser separades en la 
seva adolescència, es troben de nou 
per vendre una �eca que han heretat 
d’una misteriosa dona a la qual cre-
uen no conèixer. Són dues dones amb 
vides molt diferents: Anna gairebé no 
ha sortit de l’illa i segueix casada amb 
un home al qual ja no estima, i Ma-
rina -per la seva part- viatja pel món 
treballant com a doctora per a una 
ONG. Mentre intenten descobrir els 
secrets que amaga la seva enigmàtica 
herència, les dues hauran de fer front 
a vells con�ictes familiars i intentar 

recuperar els anys perduts.
Després de la rotunda i èpica Intem-
pèrie, l’andalús Benito Zambrano re-
cupera el seu registre més íntim en 
Pan de limon con semillas de ama-
pola, adaptació a la pantalla gran 
del best-seller homònim de Cristina 
Campos. L’aromàtic i gustós títol del 
seu nou �lm serveix també de macgu-
�n culinari per a aquesta història de 
secrets familiars ambientada a l’illa de 
Mallorca que aborda el fenomen de la 
maternitat, i també de l’adopció (com 
algunes altres pel·lícules del moment) 
des d’una perspectiva diversa i alhora 
complementària. Zambrano i la seva 
coguionista –la mateixa escriptora 
Campos- entreteixeixen aquestes i al-
tres trames de manera gradual, sense 
recórrer a estridències ni efectismes.

Vells con�ictes familiars
Estrena •  Pan de limón con semillas de amapola

RICARD FUSTÉ / 

El dijous 25 de novembre, a les 
vuit del vespre, a l’Ateneu Cine-
ma, el Cineclub, en col·labora-

ció amb el Zoom Festival, presenta la 
producció catalana del 2021 Berenàveu 
a les fosques, dirigida per Sílvia Quer.
Es tracta d’una adaptació de l’obra 
teatral de Josep María Benet i Jornet 
que ens transporta  al 1950, als anys 
de la postguerra. Els inquilins d’un 

edi�ci de l’Eixample barceloní repre-
senten les diverses actituds individuals 
i socials davant del règim franquista i 
de la vida, en un moment en què cal 
afrontar penúries i patir les ferides del 
passat mentre un futur incert mira 
d’obrir-se pas.
Amb Pablo Derqui i Bea Segura al cap-
davant del repartiment, aquesta obra 
coral és un excel·lent homenatge a un 
dels nostres millors dramaturgs, que 
l’any passat ens va deixar.



PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA
Espanya. Drama. De Benito Zambrano. Amb 
Elia Galera, Eva Martín, Mariona Pagès, Marilu Marini
A Valldemossa, Anna i Marina, dues germanes que van ser 
separades en la seva adolescència, es troben de nou per a 
vendre una �eca que han heretat d’una misteriosa dona a la 
qual creïn no conèixer. Les germanes són dues dones amb 
vides molt diferents. Anna a penes ha sortit de l’illa i segueix 
casada amb un home al qual ja no mestressa. Marina viatja 
pel món treballant com a doctora per a una ONG.

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. 

   JINETES DE LA JUSTICIA
Dinamarca. Acció. De Anders �omas Jensen. Amb Mads 
Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Gustav Lindh,
El militar Markus ha de tornar a casa amb la seva �lla ado-
lescent, Mathilde, quan la seva esposa mor en un tràgic ac-
cident de tren. Tot sembla ser a causa de la mala sort, �ns 
que Otto, expert en matemàtiques i també passatger de tren 
sinistrat, apareix amb els seus dos excèntrics col·legues, 
Lennart i Emmenthaler. Otto està convençut que algú està 
darrere de tot això

   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 caixa, deu dies 
per a ordir un pla, deu dies per a preparar l’assalt, deu dies per 
a apro�tar-se d’un pla de fugida irrepetible. 

   ANTLERS: CRIATURA OSCURA
EEUU. Terror. De Scott Cooper. Amb Keri Russell, Jesse 
Plemons, Graham Greene,
En Antlers, una petita ciutat d’Oregon, una professora (Keri 
Russel) i el seu germà (Jesse Plemons), el xèrif de la locali-
tat, es comencen a interessar per un estudiant misteriós i 
distant. A mesura que es van coneixent, descobreixen que el 
jove amaga un perillós secret que podria tenir conseqüèn-
cies fatals

   MY HERO ACADEMIA
Japó. Animació. De Kenji Nagasaki. Amb Ryan Reynolds, 
Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery,
Deku és perseguit per la policia, acusat d’assassinat en mas-
sa, mentre que la resta de super herois han d’enfrontar-se 
a un incident que afecta a tothom. Tercera pel·lícula de la 
sèrie anime “My Hero Acadèmia”.

   EL BUEN PATRÓN
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.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS 
DE AMAPOLA 
Dv: 17:45
Ds: 20:30
Dg: 17:00
Dll: 19:30
Dc: 17:30

ETERNALS 
Dv: 20:30
Ds: 17:00
Dg: 19:45
Dc: 20:15

BERENÀVEU A LES FOSQUES 
(Cineclub) 
Dj: 20:00

1/WAY DOWN
Dv a Dj: 17:15/19:50/22:30

2/ANTLERS: CRIATURA OSCURA
Dv Dll a Dj: 18:15/20:30/22:45
Ds i Dg: 16:00/18:15/20:30/22:45

4/ MY HERO ACADEMIA (VOSE)
Dv Dg Dt i Dj: 17:06
4/ MY HERO ACADEMIA
Ds Dll i Dc: 17:05
4/ HARRY POTTER Y LA PIEDRA 
FILOSOFAL
Dv a Dj: 19:15
4/ HALLOWEEN KILLS
Dv a Dj: 22:15

5/ETERNALS
Dv a Dj: 17:00/20:15

6/ETERNALS
Dv a Dg i Dc: 18:00
Ds i Dg: 16:15/18:00
6/ RON DA ERROR  
Ds i Dg: 16:00
Dj: 18:00
6/SIN TIEMPO PARA MORIR
Dll i Dt: 18:00
6/EL BUEN PATRÓN
Dv a Dc: 21:15
6/LOVE OF LESBIAN
Dj: 20:00

7/VENOM: HABRÁ MATANZA
Dv Dll a Dj: 17:30/19:40
Ds i Dg: 17.50/19:55
7/EL ÚLTIMO DUELO
Dv Dll a Dj: 21:45
Ds i Dg: 22:00
7/CUIDADO CON LO QUE 
DESEAS
Ds i Dg: 15:50

8/LA FAMILIA ADDAMS 2  
Dv Dll a Dj: 17:45
Ds i Dg: 15:45/17:45
8/AÑOS DE SEQUÍA
Dv a Dj: 20:00/22:30

NOMADLAND
Ds: 17:30
SEÑOR
Dg: 17:30
JINETES DE LA JUSTICIA
Dg: 19:10
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Parella de ball del donut, el croissant o l’ensaïmada (tres mots) / 2. 
Donarà per darrera. Està fet un autèntic borinot / 3. Vibració. És per encendre el motor, 
i per sentir una mica de música i tot. La cosa llatina / 4. No renteu com cal, amb un sabó 
com aquest. Humors infal·libles en licors / 5. Institut de Química Local. És fàcil de trobar 
en un alocar. Força letal, permetre l’anglès / 6. Més vistos que uns mitjons d’excursionista. 
Borratxera, embriaguesa / 7. El condicionant. Aquella italiana que va matar la Sebastiana. 
A mig termini / 8. Durà la queixa a instàncies superiors. Hidrocarbur tirant a indeterminat 
/ 9. Va jugar al Barça dels 70, però era oriünd del Marroc. Queda mal encolat, quan fan 
forats al camp / 10. Flors amb aspecte de noies basques. Als marges de la societat / 11. No 
tenen forma d’arca, ans d’arc. No troba que n’hi hagi per tant, amb això de l’Everest / 12. 
Verga de bou, que no és prou vist. Lliurament a l’enemic en plena reculada / 13. La noia 
despresa se la posa discretament d’esquena. Faci ús d’en Musil sense cap ni peus.

VERTICALS: 1. Dels venedors de la plaça, el més sàdic. Era propi de la Gardner / 2. Símp-
tomes d’arítmia. Exercicis circenses inspirats en l’economia domèstica / 3. Criada tractada 
amb certa famuliaritat. Quina impressió, el girar de la pilota! / 4. Acumulació d’anys. Pre-
só subterrània per la banda de Torrelavega. Marxa de Manacor / 5. I entra a Almussafes. 
In�ada per un sargàs en mal estat. Topo de mala manera contra un pòtol que pujava / 6. 
Propi d’en Delgado o d’en Camp. Morim en ple embús / 7. Bonics, Barats i Enemistats. 
Religiós, en accepció popular. Dues de cop / 8. Alegria per haver ingressat a la borbonalla. 
Estrany clixé, el del vocabulari / 9. Espai reservat al tinent. Fent oïdes sordes a la força de 
la gravetat / 10. Article en zel. Greixant el motor. A l’ànima d’en Cernuda / 11. Fiquem al 
forn una barreja de morter. Gastat sense esperar més / 12. En matèria de llegats és algú 
com ara el secretari.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Alejo Juvencio

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

1                       
2                     
3                     
4                       
5                     
6                 
7                   
8                   
9                   

10                     
11                 
12                       
13                     

C A F E A M B L L E T   

A R A D   A B E L L O T 

R   M A G N E T O   R E 
N E U T R E   I C O R S 

I Q L   A L O C   L E T 

S U A T S   P I T I M A 

S I   A S T I S N A   M 

E L E V A R A   I N D E 

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

A R C A T S   X E R P A 

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



        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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Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

EL PORTAL D’EN 
VIVES I 
EL PORTAL DE LA 
FONT MAJOR

El municipi d’Igualada (I)

Igualada és la capital de 
la comarca. El seu terme 
municipal és de 8,29km2 i 

al cens del 2020 hi constaven 
40.792 habitants. Està situada 
al bell mig de la Conca d’Òde-
na. La història de la ciutat té 
els seus inicis en l’existència 
de la cruïlla de dos camins: 
l’un el que unia Barcelona 
amb Lleida i més tard Aragó 
i Castella, el camí carreter, 
comercial i que esdevindrà el 
més important per a la histò-
ria de la ciutat. L’altre camí es 
coneixia com el militar, i era el 
que anava des de Manresa, a 
través d’Òdena i Montbui, �ns 
als castells més llunyans de la 
Marca Hispànica i que serà un 
camí d’unió entre la Catalunya 
Vella i la Catalunya Nova. Se-
gurament el valor estratègic 
d’aquesta cruïlla de camins va 
ocasionar l’edi�cació per part 
del senyor d’Òdena d’una es-
glésia dedicada a Santa Maria 

i a Sant Pere de la qual se’n té 
coneixement ja l’any 1003.
A més d’aquests factors de ti-
pus geogrà�c i estratègic, tam-
bé n’hi ha de tipus polític que 
ajudaren a consolidar aquest 
punt incipient de població. La 
con�uència en aquest tram del 
riu Anoia de les tres baronies: 
Òdena, Montbui i Castellolí 
i l’accessió dels comtes-reis a 
la senyoria de la vila amb el 
condomini amb Sant Cugat 
del Vallès (any 1233) ajuda-
ren a consolidar aquest nucli 
de població que esdevindrà 
Igualada, la qual s’indepen-
ditzava de�nitivament de l’en-
torn feudal quan va obtenir 
del rei Pere III el privilegi de 
Carrer de Barcelona. A par-
tir del segle XIII, i a mesura 
que el camí de Barcelona a 
Lleida guanyava importàn-
cia, les edificacions tendiren 
a arrenglerar-se d’acord amb 
aquest nou eix, en direcció a 

ponent. Seguint l’eix de crei-
xement cap a ponent, les mu-
ralles s’expandiren en etapes 
successives en aquella direc-
ció, fins que l’any 1367 totes 
les edificacions ponentines 

El recinte emmurallat d’Igualada va ser engran-
dit tres vegades, entre els segles XI i XV. De la 
darrera muralla, construïda el 1468 en resten 
dues de les set portes que tenia. Una d’elles és la 
de la Font Major, oberta amb una volta apunta-
da que dóna pas a un arc de mig punt adovellat 
després del qual un pas embigat travessa les ca-
ses. El 1951 es va dur a terme una reconstruc-
ció en la qual s’hi van afegir els merlets i les 
arcades del coronament. Se’l denomina també 
portal de Gràcia perquè, al seu damunt, hi ha 
una capella dedicada a la Verge de Gràcia, que 
va ser fundada per la família Serrals. El portal 
d’en Vives, també anomenat de les Rovires, està 
compost per un arc ogival a la part exterior i un 
de dovellat a l’interior, en el lloc on hi havia la 
porta de la muralla. Damunt aquest últim hi ha 
una capelleta amb la imatge de Santa Anna, re-
alitzada en terra cuita. Fou restaurat l’any 1952.

Emplaçament: a tots dos s’hi pot accedir des 
del passeig de les Cabres

Serà, a partir de l’any vinent 
un centre d’atenció i informació turística 

i un alberg amb capacitat per a 48 persones. 

Cal Maco 

quedaren integrades dintre 
les fortificacions. El darrer 
recinte de muralles, format 
per trenta-sis torres i set 
portals, configurà el períme-
tre definitiu del nucli antic 

d’Igualada, i els seus límits 
coincidien amb el contorn de 
la plaça de la Creu, la rambla 
de Sant Isidre, el carrer de 
Sant Jordi, la plaça del Rei i 
el passeig de les Cabres.
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Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

Dimecres a Diumenge de 9h a 17h · Divendres i Dissabte de 20h a 23h · Tel: 93 805 01 63 / 687 72 72 50    ·    C/ Traginers, 5  Igualada

ERMITA DE SANT JAUME 
SESOLIVERES

El Museu del Traginer - Col·lecció Antoni Ros és un museu que mostra l’o�ci 
del traginer, l’evolució del transport emprant energies de sang i els diferents 
o�cis relacionats, com els basters, boters i carreters. El museu acull 39 carros 
i carruatges i 2.175 peces en total, provinents en gran part de la col·lecció 
creada per Antoni Ros i Vilarrubias (1942-1994). Està situat en una masia del 
segle XVIII, propietat de la família Ros des dels anys 70, família estretament 
vinculada amb l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada. El museu disposa de 
més de 1000 m2 d’exposició distribuïts en tres plantes:
- A la primera planta hi ha la Sala de l’evolució del Traginer i la Sala dels O�-
cis, on hi ha deu o�cis representats, el carreter, el baster, el boter, l’adober, el 
ferrador, el manescal, l’esparter, el mosso d’estable i el llenyataire.
- A la segona planta hi ha la Sala dels Guarniments, la Sala dels Tres Tombs i 
la Sala dels carros de servei i pagesia.
- A la tercera planta hi ha la Sala dels Carruatges de la Burgesia i la sala dedicada 
al fundador del Museu, la Sala Antoni Ros, on s’exposa la seva obra escultòrica.
El museu cuida especialment l’accessibilitat per a persones amb poca mobili-
tat, amb la incorporació d’ascensor, rampes, maquetes volumètriques i infor-
mació en Braille per a invidents.

Emplaçament: carrer Traginers, 5

EL MUSEU DEL TRAGINER

La capella romànica de Sant Jaume Sesoliveres està situada als con�ns del 
terme d’Igualada amb el d’Òdena, al peu del primitiu traçat de la carretera 
N-II, a la sortida vers Jorba. Està documentada des de l’any 1059.
És un edi�ci de planta rectangular, d’una nau i absis semicircular, amb el 
portal al mur de migdia. És feta amb carreus desbastats, sense cap mena 
d’ornamentació. La primitiva volta devia esfondrar-se en algun moment 
desconegut, raó per la qual l’edi�ci fou apuntalat amb contraforts al mur 
de migdia, i els murs s’apujaren per tal de construir una nova volta de rajol 
amb llunetes, de tipus barroc, actualment caiguda però de la qual es veu l’ar-
rencada. També fou afegida una petita sagristia al mur de migdia, així com 
un campanar d’espadanya al mur de ponent, on s’obrí un portal avui tapiat.
L’any 1975 va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. Posterior-
ment, entre 1993 i 1995 la Diputació de Barcelona portà a terme la res-
tauració de l’ermita.

Cal Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, data del segle XVIII. 
És situada a pocs metres de Cal 
Boyer i a frec del Rec, canal medi-
eval que abastia les fàbriques de la 
zona. És un edifici preindustrial de 
dues plantes, situat a frec del Rec 
d’Igualada, on es realitzava, de for-
ma artesanal, l’adob al vegetal de la 
pell grossa (bou, vaca, etc), fona-
mentalment per a soles de sabata. 
Cal Granotes va començar a funci-

CAL GRANOTES
onar com adoberia abans del 1763.
L’edi�ci està construït amb pedra i 
morter i conserva els clots originals. 
L’any 1983 l’Ajuntament d’Igualada, 
la Generalitat de Catalunya i el Gre-
mi de Blanquers d’Igualada adqui-
reixen l’antiga adoberia de Cal Gra-
notes que entra a formar part del 
Museu Comarcal de l’Anoia.
L’any 1990 s’inaugura la rehabili-
tació de Cal Granotes i s’obre al 
públic.



Novembre
19: Crispí; Faust; Abdies.

20: Octavi; Benigne; Silva.
21: Gelasi I, papa; Honori, Eutiqui i Esteve.

22: Cecília; Filemó i Àpia.  
23: Climent I, papa; Columbà; Lucrècia.

24: Andreu Dung-Lac; Crisògon; Fermina; Flora i Maria 
25: Caterina; ; Erasme; Gonçal 

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

Josep Segura Bernades

La teva estimada: filla Neus; neta Laia; nebot Joan; gendre Dani i amic Ramón 
no t’oblidaran. La família vol agrair les mostres de condol rebudes.

Ha mort cristianament el passat dimecres dia 10 de novembre a l’edat de 86 anys.

Igualada, novembre de 2021

A.C.S

En record de:

Josep Segura Bernades
Membres de junta i socis de l’entitat.

Igualada, novembre de 2021

Fira d’Igualada en record de:

Ramon Castilla Martínez

"Per sempre estimat i recordat"
La teva esposa

24-02-1932  / 21-11-2020

Novembre de 2021

Fundador de Fusteria Castilla

Primer aniversari:

Alfons Ferrer i Casulleras 

Ha mort cristianament 
havent rebut els Sants Sagraments 

i la benedicció apostòlica. 

La seva esposa Mercè; els seus fills Perejaume i Marta, 
Albert i Meritxell; els seu net i netes: Guillem, Queralt, 
Alba, Berta i Núria; i els seus germans: Joan i Mercè, 
Glòria i Josep, Mercè, Francina i Alberto.

La família us volem agrair les mostres de condòl
i amistat rebudes.

La missa del funeral serà avui divendres 19 a la Parrò-
quia de la Sagrada Família d’Igualada a les 11:30h.

Igualada, novembre de 2021

En record de:

Capellades, 5 de gener 1952
Igualada, 18 novembre 2021
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ESGLÉSIA / LA VEU

El proper dilluns 22 de no-
vembre festivitat de santa 
Cecília patrona de la músi-
ca, la Coral de Santa Maria 
que dirigeix Coni Torrents, 
realçarà amb els seus cants 

Missa a Santa Cecília 
amb la Coral de Santa 
Maria

la missa vespertina de 2/4 
de 8 del vespre, a l’església 
de la Soledat, que celebrarà 
Mn. Josep Massana Corti-
na, rector de la parròquia. 
Continua d’aquesta manera 
aquesta tradició trencada pel 
període pandèmic.



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



Amb l’arribada de la 
tardor i la davallada 
de temperatures ens 

trobem en el moment ideal 
per enfortir el nostre siste-
ma immunitari. Per tal que 
aquest dugui a terme les se-
ves funcions ha de rebre els 
nutrients adequats.

La vitamina C compleix una funció 
antioxidant en l’organisme, millora 
el sistema immunitari, és impres-
cindible per a la síntesi de col·lagen 
i millora l’absorció de ferro. Alguns 
aliments rics en vitamina C són: 
el kiwi, la llimona, la mandarina, 
la maduixa, el mango, la taronja, 
la papaia, el tomàquet, el pebrot, 
l’aranja, el brocoli, la coli�or, la col 
llombarda, les cols de Brussel·les, la 
col arrissada i el julivert.

La vitamina D3, més coneguda 
per la seva funció en l’absorció de 
calci i la salut òssia, és immunomo-
duladora. Té receptors en gairebé 
tots els teixits del nostre cos. Ma-
joritàriament l’absorbim a través 
de la pell i una petita part a través 
de l’alimentació. És molt habitual 
per l’estil de vida actual que gran 
part de la població es trobi en dè-

�cit d’aquesta vitamina. Alguns 
aliments rics en vitamina D són: 
l’alvocat, els xampinyons, l’ou, el 
salmó i l’oli de fetge de bacallà. El 
nivell màxim establert d’ingesta és 
de 4.000 UI al dia en cas d’escollir 
una complementació.

El zinc és clau per mantenir una 
funció immunològica adequada. 
Té propietats antiin�amatòries 
i antioxidants. Els aliments més 
rics en zinc són la carn vermella, 
les gambes i el formatge. Altres 
aliments que també ens aportaran 
aquest mineral però en quantitats 
més baixes són: els cereals inte-
grals, la remolatxa, els espinacs, 
els pèsols, les mongetes, la soja, els 
xampinyons, les nous, les avellanes, 
les ametlles, les llavors de carbassa, 
els cacauets i el llevat de cervesa.

La complementació de zinc resul-
ta molt útil per tractar el refredat 
comú. Sovint el trobem en prepa-
rats juntament amb vitamina C, 
vitamina D i equinàcea.

El nostre estil de vida també afecta 
a la nostra salut. L’estrès, la man-
ca d’hores de son i practicar poc 
exercici físic són aspectes que 

afecten al nostre sistema immuni-
tari i ens poden fer baixar les de-
fenses. Les emocions estressants, 
i segons quins estats psicològics 
in�ueixen en el nostre sistema 
immunitari i viceversa, el sistema 
immunitari pot produir canvis en 
el sistema nerviós.

Quan la nostra dieta no és prou 
equilibrada i trobem que la salut 
se’n ressent podem recórrer a la 
complementació sota la pres-
cripció d’un professional. A més 
de les vitamines i minerals ja 
anomenades hi ha altres comple-
ments alimentaris que també ens 
poden ajudar a millorar el siste-
ma immunitari:

Equinàcea: és planta estimuladora 
de la immunitat per excel·lència i té 
propietats antibacterianes, antivíri-
ques i antiin�amatòries.

Gelea real: és una substància vis-
cosa que segreguen les abelles 
que concentra moltes vitamines i 
minerals (B, C, A , E, calci, ferro, 
seleni i coure). És estimulant, to-
ni�cant i molt nutritiva, pel que és 
molt adequada en casos de cansa-
ment i baixa immunitat.

Pròpolis: substància que creen 
les abelles i que sovint se l’anome-
na “l’armadura del rusc”, ja que 
contribueix a la seva higiene ge-
neral evitant el desenvolupament 
d’una àmplia gamma de microor-
ganismes, fongs i bacteris. Arran 
de la gran quantitat d’ingredients 
actius que conté, l’extracte de prò-

Aliments i complements per reforçar 
les defenses a la tardor
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polis s’utilitza principalment com 
a reforç del sistema immunitari

Farigola: planta estimuladora 
del sistema immunitari que ac-
tua com a antiespasmòdic sobre 
els bronquis, té propietats ex-
pectorants i protegeix de l’acció 
dels bacteris.
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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 19:
CASAS V.
Soledat, 119

DISSABTE 20:
PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

DIUMENGE 21:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 22:
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIMARTS 23:
LA CREU

P. de la Creu, 7

DIMECRES 24:
MR SINGLA

Pujades, 47

DIJOUS 25:
JUVÉ

Av. Montserrat, 27



Enrique Pareja Blandón /  
Músic bateria

Soc en Kike, músic baterista. Vaig néixer a Armènia, Quindío, Colòmbia. 
Em vaig enamorar de la Jana i he vingut a viure a Igualada.

Com us vàreu conèixer la Jana i tu? 

En realitat, ens vam conèixer molt breument en 
una jam de jazz a Medellín, però pràcticament no 
ens vam ni saludar. Així que podem dir que ens 

vam conèixer de debò en un comiat d’una amiga d’ella, que 
marxava de Colòmbia. Teníem un amic en comú amb el qual 
jo tocava en un grup de música i després d’un assaig em va 
convidar a anar-hi, ja que on es feia el comiat estava molt a 
prop d’on jo vivia. Després d’aquell dia, vam tornar a coin-
cidir un parell de vegades força seguides a través d’aquest 
amic comú.

Quan vas tenir clar deixar-ho tot a Colòmbia per comen-
çar una nova vida a Catalunya? 

Penso que la primera vegada que m’ho vaig plantejar va ser 
un dia que la Jana em va comentar que ella ja portava un 
temps llarg a Colòmbia i que també havíem de provar algun 
dia com seria la nostra relació aquí, a Catalunya, en “el seu 
ambient”. Vaig començar a pensar que podria ser una opció, 
ja que en aquell moment la Jana era a Catalunya, i molts 
amics m’animaven a fer el pas. Així que finalment vaig deci-
dir-me i vam començar a mirar opcions.

Vas renunciar al teus lloc de treball de Colòmbia?  On 
treballes ara és el que feies a allà o no té res a veure? 

D’alguna forma sí, ja que en aquella temporada em troba-
va en molts projectes musicals a Medellín i em guanyava la 
vida tocant amb varis grups. La feina més gran va ser trobar 
bateries que poguessin substituir-me. Ara treballo fent clas-
ses de bateria i altres extraescolars musicals, que ja n’havia 

fet a Medellín, però tot i així sí que sento un canvi més cap 
a l’àmbit educatiu de la música i no tant com a bateria actiu. 
Tot i així a poc a poc vaig fent coses amb diversos músics, 
com per exemple un projecte anomenat Things&Flowers 
que estem creant amb companys d’aquí Igualada.

La cultura catalana és molt diferent a la colombiana? Què 
és el què t’ha costat més per adaptar-te? I el que menys? 

Sí, hi ha coses que sento molt diferents, tot i que sovint no 
sé exactament què és, només sé que sento en el meu interior 
que són diferents. Potser el que més m’ha costat adaptar-me 
és justament a l’àmbit laboral ja que a més, a l’estar en una 
ciutat petita, no hi ha tanta oferta cultural i espais per als 
artistes. Al principi també se’m feia molt estrany que a l’estiu 
el dia fos tan llarg, però ara ja m’agrada! El que menys em va 
costar d’adaptar-me, crec que ha sigut amb la gent: era i són 
amigables i m’he sentit molt ben rebut.

Què trobes a faltar? 

La guayaba agria, entre d’altres fruites i menjars, la meva 
família, sobretot en dates especials com Nadal, els meus 
amics...

Tens la família a Colòmbia? En cas afirmatiu cada quan  
us veieu? 

Sí, hi tinc la meva mare, tietes, tiets, cosins... I ara ja porto 
dos anys i mig aquí i només els he anat a visitar una vegada, 
aquest estiu, en part també perquè la covid no ens va deixar 
anar-hi abans. En principi volíem anar-hi ja a passar Nadal 
de l’any passat.

Vàreu fer cerimònia de casament aquí o a allà? O no heu fet 
casament ni teniu intenció de fer-ne? 

Doncs no estem casats, som una parella de fet, i l’única cele-
bració que vam fer va ser prendre un granissat al Donat amb 
dues bones amigues, després de firmar els papers al notari, on 
elles havien fet de testimonis.

Has après el català? Com? 

Una mica, vaig estar fent un curs bàsic de català, però amb la 
pandèmia no vaig seguir. I vaig practicant perquè en molts 
entorns es parla el català, però encara no m’atreveixo massa 
a parlar-lo. El parlo sobretot amb la gent més propera. Tot i 
així tinc moltes ganes de tornar a estudiar-lo per millorar. I 
he de confessar que m’ha ajudat una mica per poder contestar 
aquestes preguntes en català.

T’hem tractat bé els catalans? O som més aviat tancats? I 
els igualadins?

Com he dit abans, els catalans i igualadins m’han semblat 
molt amigables, també perquè he tingut la sort de conèixer 
gent molt agradable, tant en la família de la Jana, els seus 
amics, com la majoria de la resta de gent que he anat conei-
xent. Tot i així a vegades el to amb què es parla aquí em sem-
bla una mica brusc, almenys en comparació a Colòmbia.

Com estan ara a Colòmbia amb la Covid? 

Doncs no estan massa bé, però passa una mica com aquí, ja 
no hi ha massa restriccions i han vacunat a una gran part de 
la població.   Pia Prat Jorba @PiaPrat
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Espai patrocinat per:

Els que manegen aquest país, porten els nens a col·legis per “fer amics”, comparteixen despatxos professionals on retroben “companys”, 
són de famílies que es fan “favors mutus” i els diuen “senyores i senyors”. “Fan negocis”, compartint “Círculos, cercles, suquets i civets” 
on els que no hi són convidats, “no compten socialment”. Són aristòcrates i rics burgesos, que han fet fortuna amb les guerres, les con-
cessions, la pirateria, l’estraperlo i l’esclavatge i molts  han daurat els “seus blasons” durant generacions i generacions i ara s’enfaden 
quan els qüestionen “l’honorabilitat”. Fan de directius en empreses regulades, de polítics que utilitzen portes giratòries, assessors, tertu-
lians d’ofici i “ambaixadors” a canvi de “comissions”. Sovint es declaren “apolítics”, perquè que “se’ls escolten” i perquè  saben “què dir”. 
Renyen els pobres i dèbils, mentre miren de congraciar-se amb els de “l’estament superior”. criticant tot allò que pugui posar en risc el 
seu estatus, convençuts que res s’ha de canviar i la meritocràcia no deixa de ser un problema de nouvinguts que “molesten” i no “saben 
com va el món”. No els importa que alguns els diguin els de “la caspa”, perquè ells ja prediquen la igualtat i estan per damunt de tot.

“Els catalans i els igualadins m’han 
semblat molt amigables”

En Kike i la Jana




